Dezvăluiri: Atacul clonelor
de presă și cancanul mediatic
lansat
de
sindicalistul
Coarnă, după ce s-a pierdut
suma de 400.000 de euro din
banii polițiștilor
Afirmă că a înaintat mai multe memorii adresate ministrului
Administrației și Internelor, Marcel Vela, reclamând faptul că
șefii de inspectorate de poliție din județele Constanța și
Călărași ar fi comis mai multe fapte de natură penală. “Am
înaintat către CSM un material în ceea ce-l privește pe
inspectorul-șef Dancu de la Constanța, într-o anumită
legătură, zic eu infracțională, cu un procuror Iacobici. Am
înaintat în ceea ce-l privește pe Iorga Marian materiale din
care rezultă clar săvârșirea de infracțiuni, infracțiuni din
alea puternice, la IPJ Călărași”. Este declarația numitului
Dumitru Coarnă, fost șef de post pe raza comunei Grădiștea,
județul Călărași, acesta ocupând, după o pensionare timpurie,
diferite funcții în structurile de sindicat ale personalului
din MAI, prima treaptă fiind aceea de consilier juridic. În
prezent, este președintele Sindicatului Național al
Polițiștilor și Personalului Contractual.

“I-am transmis domnului ministru Vela, dar văd că nimic”, se
lamentează acesta. Nu știm de ce Coarnă adresează memorii și
nu face direct denunțuri către parchetele competente, în cazul
în care deține informații de natura celor prezentate.

Mihaela-Andreea Iliescu, responsabil de relațiile cu presa din
cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, ne
declară că oricine poate face orice fel de acuzații. “Astea
sunt vorbe. Nici nu prea ne interesează chestiile astea de
cancan, dar dacă există astfel de acuzații, bănuiesc că
acestea sunt făcute sub formă scrisă, formulate la
instituțiile competente. Vă spun, nici domnul Dancu nu are ce
să declare, acestea sunt niște cancanuri și noi nu ne ocupăm
de așa ceva. Domnul Coarnă e liber să spună ce vrea. Dacă
cineva consideră că nu e în regulă ce spune, sunt suficiente
forme legale de a-l trage la răspundere.”

Pe raza județului Călărași, Dumitru Coarnă a avut, brusc,
surpriza să constate și să reclame că, de la nivelul
conducerii Inspectoratului de Poliție Județean, se comit fapte
de natură penală, “infracțiuni din alea puternice”, după ce,
în prealabil, a avut mai multe întâlniri cu actualul șef al
Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță.

Dumitru Coarnă, până să devină șef al Postului de Poliție
Grădiștea, a lucrat la structura de poliție din Vlad Țepeș. Pe
raza acestei localități, acesta declară că deține, în
proprietate, conform declarației sale de avere, 6,75 hectare
de teren agricol dobândit în urma unor contracte de vânzarecumpărare, fapt neadevărat. Între acesta și PFA Bucur
Constantin, cu sediul social pe raza comunei Vlad Țepeș,
există un contract de asociere în participațiune, cu nr.
82/5.02.2016, având drept scop cultivarea cerealelor, însă
titlurile de proprietate sunt pe numele Popa Iancu, Popa Ion,
Stoica Dobrița, Ene Constantina, Stoica Nicolae, Stoica
Constantin și Stoica Gheorghe. În adresa cu nr. 4/14.11.2019,
Primăria comunei Vlad Țepeș ne comunică: “Dumitru Coarnă
deține sub alte forme suprafața de 6,60 ha teren pe raza UAT”.
Terenul, conform actului amintit, stipulează că este primit de
la rudele sale, în nici un caz dobândit în urma unor acte de

vânzare-cumpărare. Familia Coarnă nu apare cu rubrică ROL la
UAT Vlad Țepeș. Pentru această suprafață de teren declarată
drept proprietate privată, liderul Sindicatului Național al
Polițiștilor și Personalului Contractual, Dumitru Coarnă,
declară venituri de 3.000 lei anual, mai precis că ar primi
cantitatea de 500 de kilograme de grâu pentru fiecare hectar
adus în asociere. P.F.A. Bucur Constantin face parte din
Consorțiul de Extensie și Dezvoltare Rurală Vâlcelele, acesta
fiind condus exact de Vasile Iliuță, în calitate de
președinte.

Tot din calitatea acestuia de polițist pe raza comunei
Grădiștea, a derulat acțiuni care să-i aducă venituri
materiale. A achiziționat, împreună cu Vasile Bragadiru,
terenul unei bucureștence, Octavia Penciu. Este vorba de o
suprafață totală de 4 hectare, teren vândut ulterior
agricultorului Tudorel Achim. Încă sunt suspiciuni legate de
maniera de achiziție a respectivului teren, în sensul că cei
doi, Coarnă și Bragadiru, au beneficiat de neputința Octaviei
Penciu de a-și obține drepturile funciare, pe perioada când
Primăria Grădiștea era condusă de Alecsandu Boboc, fost coleg
în cadrul Postului de Poliție Grădiștea cu Dumitru Coarnă și
cu Dumitru Coarnă în calitate de șef de post, pe raza comunei
Grădiștea. Alecsandru Boboc, ulterior, pentru alte fapte, a
fost condamnat definitiv pentru acte de corupție. Încă nu am
reușit s-o identificăm pe Octavia Penciu.

La Cupa S.N.P.P.C. de pescuit, concurs derulat pe raza satului
Căscioarele, în cursul lunii octombrie, a fost prezent, la
decernarea premiilor, alături de Dumitru Coarnă, și Vasile
Iliuță. “A fost în calitate de prieten”, ne declară Marinela
Voivozeanu, purtător de cuvânt în cadrul Consiliului Județean
Călărași. Aceasta nu a putut să ne infirme dacă Vasile Iliuță
a fost și în calitate de sponsor. “Nu știu ce face domnul
președinte în timpul liber și nu știu ce face acesta cu banii

lui”. Dumitru Coarnă a devenit, brusc, interesat de problemele
polițiștilor din Călărași exact în perioada în care acest
sindicat a organizat o astfel de agapă, pe raza județului. Tot
la o astfel de partidă bahică botezată concurs de pescuit,
organizată de SNPPC, în urmă cu doi ani, un accident teribil a
avut loc, pe fondul consumului excesiv de alcool al pescarilor
angrenați în așa-zisa competiție. S-a întâmplat pe raza
comunei Sărulești, în cursul lunii iunie 2017. De această
dată, în acest an, Dumitru Coarnă a avut și câteva ieșiri
publice, în media locală, afirmând că dorește să găsească
soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru ale
polițiștilor călărășeni. Conform surselor, în acest timp,
acesta a fost cazat la pensiunea Albatros, vreme în care și-a
notat așa-zise aspecte de ordin infracțional comise de
actualul șef al IPJ Călărași, Marian Iorga, concretizate întrun memoriu depus pe masa ministrului Administrației și
Internelor, Marcel Vela. Aspectele au fost semnalate de
apropiații președintelui Vasile Iliuță, acesta având, la acest
moment, grave probleme de ordin penal, având deja calitatea de
inculpat în unul din multiplele dosare de cercetare penală
deschise împortiva acestuia.

În calitatea acestuia de prieten, Dumitru Coarnă devine, la
fel de brusc, interesat de ce se întâmplă pe raza județului
Călărași, însă activitatea frenetică a acestuia trebuie
privită în cheia relațiilor de prietenie dintre fostul șef de
post Dumitru Coarnă și actualul inculpat Vasile Iliuță. Pentru
primul tur al alegerilor prezidențiale din toamna acestui an,
derulat în data de 9 noiembrie, liderul de sindicat se arată
contrariat că, pe raza comunei Vâlcelele, sunt prezente
numeroase forțe polițienești. “Preşedintele SNPPC susţine că
forţele de rezervă ale IPJ Călăraşi au luat cu asalt,
duminică, comuna Vâlcele, unde nu au fost semnalate ingerinţe
care să împiedice buna desfăşurare a procesului
electoral, „pentru a arbitra un conflict intern din cadrul
organizaţiei locale a PNL”. De asemenea, acesta l-a informat

pe ministrul de Interne, Marcel Vela, despre situaţia de la
Vâlcele, şi acesta a promis că va face verificări şi va lua
măsurile care se impun.” Aceasta este o știre care a fost
lansată în spațiul public, prin intermediul liderului SNPPC.
Dumitru Coarnă, prin aceste declarații, nu face altceva decât
să demonstreze public că are interese directe în raport cu
actualul președinte al Consiliului Județean Călărași.

Pentru alegerile europarlamentare derulate în data de 26 mai
2019, s-a semnalat inclusiv la nivel național faptul că în
comuna Vâlcelele sunt mai mulți votanți pe listele
suplimentare decât pe cele permanente. Pentru ora 17:00,
acestea erau datele oficiale: secția 1 – înscriși pe liste –
925; votanți pe listele permanente – 205; votanți pe listele
suplimentare – 405; secția 2 – înscriși pe liste – 481;
votanți pe listele permanente – 118; votanți pe listele
suplimentare – 297. Nimeni nu a putut explica afluxul mare de
turiști electorali din data de 26 mai. Marian Iorga a revenit
la conducerea IPJ Călărași la data de 26 august, în vreme ce
astfel de activități precum cele de la Vâlcelele aveau loc în
timp ce la conducerea IPJ Călărași, ca interimar, se afla
Petronel Dumitrașcu, un polițist participant activ la
sindrofiile organizate atât de liderii PSD, cât și la
acțiunile la care participa președintele CJC, Vasile Iliuță.
În plus, acesta are activități de tip comercial, ca operator
de mărfuri, cu ajutorul unor camioane de mare tonaj parcate,
ultima dată, în curtea Auto BBB SRL, din strada Locomotivei,
nr. 2.

Intervenția forțelor de ordine atât pe raza comunei Vâlcelele,
dar și în alte puncte ale județului unde s-au semnalat
activități de acest tip, de turism electoral, a fost
catalogată drept un abuz atât de Dumitru Coarnă, cât și de
alți politicieni locali sau de așa-ziși lucrători în media
locală. Turism electoral, la alegerile europarlamentare din 26

mai 2019, a mai fost semnalat pe raza localităților Frasinet,
Lehliu-Gară, Borcea. Reacția așa-zisei medii locale la
acțiunea de combatere a turismului electoral, faptă care, în
alte județe, a fost sancționată prompt de oamenii legii, prin
deschiderea de dosare de cercetare penală pentru coruperea de
alegători, a fost una șocantă, dar care poate fi explicată
prin faptul că reprezentanții Consiliului Județean Călărași
folosesc banii publici, de publicitate mediatică, în scop de
șantaj. Unul dintre așa-zișii reprezentanți ai mediei
călărășene a făcut astfel de mărturisiri.

“Urgența era să scriu și despre Marian Iorga… Omul ăsta este
foarte sfidător la adresa comunității, își face de cap… Domnu
Pârloagă, zice Grama, vedeți că pe la ora 18:00 e cel mai mare
impact pe Facebook, pe zona noastră, Călărași. Atunci să apară
articolul… Ia stai, măi, ăștia vor să mă șantajeze? Să văd
până unde merge mârșăvia lor. Ăsta, Grama, m-a solicitat
știind că, vezi-Doamne, eu sunt foarte loial dreptății,
adevărului… A zis că poate-l bagă și pe Iorga în mizeria asta!
Pe noi ne șantajează… cu contracte…” Aceasta este o parte din
mărturia făcută de un astfel de tonomat de presă, care a
diseminat în spațiul public texte neasumate, texte emise pe
siteuri greu identificabile sau texte emise de amicul lui
Vasile Iliuță, sindicalistul Coarnă, după ce acesta, în mod
brusc și aproape paradoxal, a început să constate “infracțiuni
d-alea grele” comise de actuala conducere a IPJ Călărași.

Dumitru Coarnă a început să aibă astfel de constatări exact
în perioada în care lui Vasile Iliuță i s-a schimbat
calitatea de suspect în cea de inculpat, în unul din
multiplele dosarele instrumentate de procurorii călărășeni.

Petronel Dumitrașcu, la ziua soțului senatoarei PSD Pațurcă

Un alt aspect trebuie semnalat, tot în acest context: după
îndepărtarea, pe criterii politice, de la conducerea IPJ
Călărași, a lui Marian Iorga, ca interimar a fost plantat
Petronel Dumitrașcu, un polițist participant activ la
sindrofiile private ale reprezentanților PSD Călărași. Exact
în aceeași perioadă este numit, ca adjunct al șefului
Inspectoratului, Nelu Paraschiv, cel care, la data de
26.10.2017, nu i-a cerut președintelui Consiliului Județean
Călărași să meargă la recoltarea de probe biologice, pentru
stabilirea alcoolemiei. La acea dată, mai multe echipaje de
poliție l-au alergat, în trafic, pe numitul Vasile Iliuță,
acesta fugind după ce a fost oprit de un echipaj al Poliției
Rutiere, pe șoseaua Chiciului. Nelu Paraschiv este cel care a
condus ancheta la fața locului, în fapt cel care s-a deplasat
la domiciliul președintelui Consiliului Județean Călărași. Nu
i-a cerut acestuia să fie de acord să i se recolteze probe
biologice, fapt pentru care dosarul instrumentat împotriva
acestuia a fost clasat nu pentru că fapta nu există, ci
datorită probelor insuficiente administrate în dosar. Vasile
Iliuță a fost acuzat de sustragerea de la recoltarea de probe
biologice, însă exact asta nu i-a cerut polițistul care a
instrumentat cazul, la fața locului, în fapt să meargă pentru
a i se recolta probele de sânge. Roxana Natalia Pațurcă,
senator PSD, nu a putut fi contactată pentru a ne infirma dacă
a fost, împreună cu sindicalistul Dumitru Coarnă, la cererea
expresă a președintelui Vasile Iliuță, la fostul ministru de
Interne, Carmen Dan, pentru a-i cere ca Nelu Paraschiv, în
schimbul acestui serviciu, să fie avansat ca adjunct al
șefului Inspectoratului.

“M-a amenințat. A venit în birou și a încercat să-mi pună
camere. Apoi a zis să mă ia cu binișorul, c-o să ies la pensie
și că poate voi avea nevoie de un loc de muncă, să-mi
completez veniturile”. Asta afirmă Gheorghe Iordache,
președintele Clubului Sportiv Olimpia București, aflat în
subordinea Ministerului Tineretului și Sportului.

1.660.000 lei este suma declarată, într-un memoriu semnat de
Dumitru Coarnă, ca fiind partea de contribuție a Sindincatului
Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dusă într-o afacere cu
iz penal. În anul 2011 a fost înființată firma Eurosind SRL,
aportul de capital integral fiind deținut tocmai de sindicatul
condus de Dumitru Coarnă. Ca administratori ai firmei
figurează Mihai Alexandru Zlat, vicepreședinte SNPPC, Neculai
Isachi, secretar general al sindicatului condus de Dumitru
Coarnă, Claudiu Florin Staicu, trezorierul sindicatului, Gicu
Gabriel Dragomir, fost șef de post în comuna Săhăteni, județul
Buzău, până în 2017, când s-a pensionat, în vreme ce Cătălin
Lupea, un alt administrator al firmei Eurosind, până în 2016 a
figurat ca adjunct șef de secție în cadrul Secției nr. 3
Poliție Ploiești. Eurosind SRL a raportat activități
comerciale pentru perioada 2012 – 2017, cu cifre de afaceri
extrem de modeste: 2015 – 55.792 lei; 2016 – 69.902 lei; 2017

– 27.983 lei. Din 2018, nu mai raportează venituri. În 2012 și
2013, Eurosind SRL, firma înființată de sindicatul condus de
Dumitru Coarnă, a avut salariați: 8 în 2012 și 4 în 2013. Anul
2012 este singurul în care firma raportează profit, în rest
balanța fiind una negativă. La nivelul anului 2018, datoriile
se ridicau la suma de 2.186.045 lei, deținând active
imobilizate de 1.311.655 lei și active circulante de 702.863
lei.

Directorul economic Constantin Cătuți

Suma de 1.660.000 lei, provenită din banii de cotizații,
declarată de Dumitru Coarnă în mai multe documente emise de
SNPPC, e considerată de acesta drept “aport financiar al
sindicatului nostru” într-o afacere pe care instanțele, prin
decizie definitivă, o consideră ilegală. “Sentința definitivă
și irevocabilă este de aducere a terenului închiriat la forma
lui inițială”.

Banii SNPPC au ajuns într-o asociere cu o firmă, Gurin Impex,
aceasta construind, în mod ilegal, un centru spa, pe terenul
Clubului Olimpia București. “Gurin avea un contract de
închiriere și obținuse un acord să amenajeze un teren de
tenis, cu o suprafață rapidă de joc și să-i facă un acoperiș
dintr-un material ușor, demontabil. În loc să facă chestia
asta, au edificat cladirea, la parterul căreia este un bazin
de înot, săli de fitness, iar terenul de tenis este situat la
etajul 2… Am trecut printr-o grămadă de litigii, care au ajuns
până la Înalta Curte și ne-a dat dreptate, în sensul că i-au
obligat să desființeze acea construcție.”

Eliza Stoicescu – avocat: Ulterior, când noi eram în fază de
executare, pentru că suntem în fază de executare, ne-am trezit
că intervine cineva, cu contestație la executare, respectiv
Eurosindul (firma înființată de SNPPC – sindicatul condus de
Dumitru Coarnă – n.n.), depunând acte… Au invocat și o acțiune
posesorie, conform căreia ar fi dobândit posesia pe teren, o
aberație, depunând în cadrul acelor litigii un contract de
asociere, fapt pentru care atunci am luat și noi la cunoștință
de ce s-a întâmplat… Eurosind știa de la început că investește
niște bani într-o construcție care nu avea autorizație, pentru
că acea autorizație, trecută în contract, prevedea alte
lucrări. În plus, știa regimul juridic al terenului, din
cartea funciară, că e domeniul public al statului.

Declarațiile reprezentanților Clubului Olimpia București sunt
că Dumitru Coarnă, din calitatea sa de lider SNPPC, și-a bătut
joc de banii membrilor acestui sindicat, suma vehiculată fiind
de circa 400.000 de euro. “Erau conștienți toți că bagă banii
în așa ceva. Probabil că s-au bazat că vor face demersuri și
intervenții așa cum au făcut și pe la primărie (Primăria
Sector 3 București), fapt pentru care arhitectul de la
primărie a și fost arestat.”

Sunt declarațiile făcute de avocata Clubului Olimpia
București. “A fost și dânsa amenințată, în plin proces. Nici
eu nu am cedat presiunilor făcute sub alte forme”, precizează
președintele de club, Gheorghe Iordache. “Au inventat și au
inventat până ce de această inventare s-a ales praful!” La
acest moment, nu există soluții legale astfel încât banii
membrilor din cadrul SNPPC să poată fi recuperați.

Despre această afacere cu iz penal, Dumitru Coarnă vorbește
extrem de lapidar, dând vina pe fosta conducere a SNPPC,
reprezentată de Marin Gruia, în condițiile în care el a
devenit președinte abia din 2016. Uită, însă, un amănunt
esențial: nu era președinte, e adevărat, însă era
vicepreședinte și nu glugă de coceni. Nimeni nu poate dispune
de o astfel de sumă, din banii unui sindicat, în mod
unilateral, asta numai în cazul în care acel acel sindicat
este condus de Jimmy Hoffa. O astfel de afacere nu poate fi
clarificată pe baza unor memorii, depuse de Dumitru Coarnă, pe
la diferite foruri și ministere, cerând soluții pentru
nedemolarea respectivei construcții ilegale, deci implicit
pentru nepunerea în aplicare a unei hotărâri judecătorești, ci
de parchetul competent. Precizăm că, până la această dată,
Dumitru Coarnă nu a avut alte puncte de vedere.

