INTERCEPTARI Ordinele lui Radu Mazare: Pune reporterul sa spuna ca Mazare
se bate si vrea sa scada pretul gigacaloriei
Redactia Adevarul,

Noi informatii din interceptarile procurorilor arata ca lui Radu Mazare ii placea sa fie laudat pe posturile de
televiziune. Pentru ca acestea nu se inghesuiau sa-i faca pe plac, fostul edil s-a vazut nevoit sa le spuna sefilor
de la postul constantean de televiziune Neptun TV sa-i puna tunsoarea in valoare cand dau imagini cu el, iar cu
alta ocazie a cerut un reportaj pe tema calitatilor lui de schior, dar si laude pentru munca de edil.
Fostul primar din Constanta a fost prezentat joi instantei supreme care era asteptata sa decida daca acesta isi va
petrece urmatoarele 30 de zile dupa gratii.
S-a dovedit a fi o decizie grea pentru cei doi judecatori care trebuiau sa stabilesca initiat soarta lui Radu Mazare.
Pentru ca au avut opinii diferite s-a recurs la un complet de divergenta format din trei magistrati. Astfel,
,,arbitrul" a decis, dupa ce a studiat probele aduse de procurori, ca primarul trebuie sa stea inca 30 de zile dupa
gratii.
Ordinele lui Radu Mazare
Printre probele aduse de procurori in instanta sunt si mai multe interceptari in care edilul e surprins cand dadea
telefoane sefilor televiziunii Neptun TV, unde a fost actionar, arata digi24.
,,Pune reporterul sa spuna ca eu... Mazare... se bate si vrea sa scada pretul gigacaloriei. Ca primarul a spus ca...
si poti sa dai imagini cand m-ai filmat la batrani".
Nu au fost singurele ordine transmise de edilul de la acea vreme.,,Exista o serie intreaga de convorbiri intre
Radu Mazare si directorul de programe din cadrul Neptun tv. Primarul ii solicita sa ia pozitie favorabila

referitoare la acuzatiile formulate in legatura cu tunsoarea lui. Ii solicita acestuia sa ii monteze un film in care sa
fie prezentat schiind. Materialul urma sa fie postat pe Youtube. Nefiind multumit de calitatea montajului, ii
solicita (directorului Neptun tv - n.r.) sa il refaca", arata anchetatorii in referatul prin care au cerut prelungirea
mandatului de arestare.
Adevar spus pe jumatate
Procurorii spun ca Radu Mazare a colaborat cu ei, dar numai unde a avut interes. ,,A recunoscut ca a avut
deschis un cont in Israel, deschis in 2002 si inchis in 2011, nu a dorit sa raspunda la intrebarile referitoare la
sumele din acest cont, justificarea lor sau de la cine le-a primit", explica anchetatorii.
Ancheta DNA scoate la iveala si aspecte inedite. Aglaia Golumb, o femeie de 80 de ani din Suceava, ar fi
devenit peste noapte milionara in euro. Fara sa stie, batrana a fost numita in fruntea unei firme fantoma din
Constanta. Procurorii au descoperit ca firma detinuta de octogenara avea zeci de contracte incheiate cu
televiziunea lui Sorin Strutinky, post TV la care si Radu Mazare a fost actionar. Anchetatorii au descoperit si ca
toate contractele erau fictive. Contractele semnate de societatea care o avea ca administor pe Aglaia Golumb
valoreaza un milion de euro, iar anchetatorii spun ca banii se reintoarceau la Radu Mazare si omul de afaceri
Sorin Strutinsky.

