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Fostul prim adjunct al ISU Dobrogea, col Neculai
Coman, acuzat ca si-a turnat subalternii
29

Cei opt ofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dobrogea, s-au prezentat, ieri
dimineata, la serviciu, ei fiind eliberati din arestul Politiei Romane pentru ca procurorii anticoruptie
nu au mai cerut prelungirea mandatelor de arestare emise pe numele lor, in urma cu o luna. La acea
data, arestarea lor i-a luat prin surprindere nu numai pe cei opt ofiteri, sase dintre ei cu functii de
conducere, dar si pe aparatorul lor, avocat Luminita Popescu. "Trecusera doi ani de la concursul de
angajare pe care clientii mei sint acuzati ca l-au fraudat si masura arestarii nu se mai impunea.
Ceea ce a stat la baza arestarii lor a fost o declaratie a col. Neculai Coman, care, in aceasta
primavara, s-a prezentat la DNA si a declarat ca ar fi fost amenintat si intimidat de o parte din cei opt
ofiteri, fata de care se incepuse urmarirea penala, in sensul ca acestia l-ar fi atentionat sa aiba gija
ce declaratii va da la DNA", a spus Luminita Popescu. Avocatul afirma ca, initial, clientii sai nu au
dat nicio declaratie dar, dupa recurs, s-au hotarit sa vorbeasca si au recunoscut in fata magistratilor
ca au executat ordinele primite de la col. Coman, presedintele comisiei de examinare. "Clientii mei
au executat un ordin. Stiau ca este nelegal ceea ce li se cerea, dar nu au comentat pentru ca au
fost amenintati ca vor avea de suferit daca nu se conformeaza. Iar col. Coman sustinea ca ordinele
sint venite de sus", a adaugat avocatul Popescu, care a precizat ca in cele 22 de volume al
dosarului nu se face vorbire despre nicio suma de bani data drept mita pentru admitere. "Clientii mei
au recunoscut ca, la cererea col. Coman, au rescris 67 de lucrari ale candidatilor ce trebuia sa
promoveze concursul. Au existat vociferari, dar li s-a inchis gura imediat, fiind asigurati ca nu are ce
sa se intimple si ca situatia este sub control", a mai spus Luminita Popescu. Avocatul a adaugat ca
la concursul de admitere din 2007 care face obiectul dosarului de la DNA au fost disponibile 503
locuri, dintre care s-au ocupat doar 400 in prima sesiune, iar restul, in a doua, dupa rezolvarea
contestatiilor. 

	Desi nu au avut parte de rele tratamente si au tinut legatura cu familiile, zilele petrecute in arest i-a
marcat pe cei opt ofiteri pompieri. Ei au stat in celula alaturi de traficanti de droguri, evazionisti,
falsificatori de carduri, iar unul a nimerit chiar cu un cetatean chinez acuzat de omor deosebit de
grav.  

Reamintim ca, pe 13 mai, seful Centrului Operational, col. Andrei Gabriel Niculae, si juristul
inspectoratului, mr. Gabriel Alexandrescu, au fost arestati preventiv pentru fals intelectual, uz de
fals, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, asociere in vederea savirsirii de infractiuni,
respectiv complicitate la fals intelectual si uz de fals. Alaturi de ei, alti sase angajati ISU "Dobrogea"
trimisi in spatele gratiilor au fost comandantul Detasamentului de Pompieri Constanta Port, cpt.
Marius-Sorin Bugnar, seful Biroului Comunicatii, mr. Costel Datcu, seful echipei de pirotehnicieni, lt.
col. Sorin Marius Cretu, comandantul Detasamentului de Pompieri Palas, mr. Liviu Deoslea, precum
si lt. Adrian Bugnar si cpt. Florin Niculae, toti acuzati de fals intelectual si uz de fals, infractiuni in
legatura directa cu infractiunile de coruptie, in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor
persoanelor daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial
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sau nepatrimonial, infractiune in legatura directa cu infractiunile de coruptie, in forma continuata si
asociere pentru savirsirea de infractiuni. Dupa arestarea lor, cei opt ofiteri au fost suspendati din
functie. Conform procurorilor anticoruptie, in zilele de 15-16 august 2007, cu ocazia desfasurarii
probei scrise la concursul pentru incadrarea posturilor de subofiteri, la specialitatea "servanti -
conducatori auto", cei opt ofiteri, membri ai comisiei de examinare, ar fi incalcat metodologia de
desfasurare a examenului in scopul fraudarii rezultatelor concursului organizat in 2007 la
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea".
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