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BATJOCURA - Audierea lui Remus Radoi,
amanata din nou
Omul de afaceri Remus Radoi s-a prezentat, vineri, la sediul Politiei Caracal,
insa audierea a fost din nou amanata, deoarece procurorul care urma sa
discute cu el nu se afla in institutie. Radoi spune ca a adus documente pentru
a-si sustine acuzatiile, conform Mediafax, consultat de stiripesurse.ro.
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„Am fost informat ca domnul procuror nu a ajuns inca si ca ar putea ajunge in jur de ora 14. Din
pacate, trebuie sa plec, la 14-15 ar trebui sa fim in Bucuresti, avem afaceri, nu suntem bugetari.
Probabil o sa se reprogameze. Am venit la ora convenita cu dansii. Am fost contactat in
dimineata zilei de astazi si mi s-a spus ca in jur de ora 11 o sa fie. M-am prezentat, iata ca s-a
amanat din nou. Aveam (documente, n.r.) insa urmeaza sa vedem ce vor dansii sa discutam, eu
eram pregatit cu toata paleta”, a declarat Remus Radoi, la iesire din sediul Politiei Caracal.
Potrivit acestuia, are mult mai multe mesaje cu politistii: „Mesajele sunt mult mai multe fata de
cele pe care le-am aratat la presa. Se refera la multe alte situatii in care noi am sprijinit organele
de ancheta. Am pastrat si inregistrarile cu victimele care au dat declaratii la DIICOT, pentru ca
aveam o suspiciune, lucruri nu se legau”.
Audierea omului de afaceri Remus Radoi a mai fost amanata si in 13 august. Anchetatorii i-au
comunicat barbatului la acel moment ca vor reveni cu o data cand va fi intrebat despre modul in
care a ajutat politistii cand a disparut Alexandra Macesanu.

Radoi spune ca politistii din Caracal sprijina clanurile si ii anunta inainte de descinderi
Omul de afaceri Remus Radoi a declarat, la sediul Politiei Caracal, ca detine informatii potrivit
carora politistii ar sprijini interlopii din zona, subliniind ca membrii clanurilor ar fi fost chiar
informati de anchetatori cu privire la informatiile din dosare sau cu privire la descinderi.
Remus Radoi a spus, la sediul Politiei Caracal, ca fostul adjunct al IPJ Olt, Nicolae Alexe, il
contacta pentru ajutor in cazul privind disparitia Alexandrei deoarece „probabil de-a lungul timpului
i s-a adeverit faptul ca furnizam niste date de o acuratete foarte mare si intr-un timp foarte scurt”.
„Consider lipsit de profesionalism daca dansul a purces doar la acele informatii de la noi si nu a
apelat la metodele clasice pe care dansii le au in sensul de a verifica in baza de date a politiei si
de a cere informatii si la surse interne”, a spus Radoi.
Omul de afaceri mai spune ca are informatii potrivit carora politia din Caracal ar sprijini clanurile
de interlopi.
„Cel putin in doua dati, unul din sefii politiei Caracal a sunat telefonic pe unul din membrii gruparii
si l-a informat cu privire la informatiile pe care eu le dadeam in cadrul unor anchete. intr-o alta
situatie, un domn de la DIICOT a fost sunat de membrul unui clan si i-a confirmat ca intr-adevar
au un dosar in lucru la DIICOT, lucru care va dati seama trebuia sa fie strict secret si nu trebuia
sa fie stiut. La fel, domnul procuror Calina Ionut ne-a facut o confesiune cu privire la faptul ca
Dumitru Dumitru, seful DIICOT, ar fi stat de vorba cu domnul Mirea Nicolae (fost sef Politia
Caracal, n.r.) inainte de descinderi spunandu-i despre dosar - este afirmatia dansului. in acelasi
sens am asistat la o discutie, de fapt unul din politisti mi-a reprodus cum inainte de o descindere
la un infractor acasa, domnul Mirea Nicolae il instiintase pe acel infractor ca urmeaza sa aiba loc
perchezitia”, a spus Radoi.
Sursa citata a mai spus ca informatiile furnizate de acesta au ajutat, in 2012, la destructurarea
retelei infractionale care se ocupa cu traficul de minore. De asemenea, Radoi ar mai fi furnizat
informatii autoritatilor.
„Da, am primit raspunsuri (din partea anchetatorilor, n.r.), mi s-a confirmat ca ceea ce aratam eu
acolo a fost verificat si din sursele dumnealor interne, respectiv din informatii de la DGPI si din
alte servicii, mi s-a adus la cunostinta ca s-a inceput un dosar la DGA Central, care a fost preluat
de DGA Olt cu privire la lucratorii de politie care erau implicati in aceste situatii, dar mi s-a adus
la cunostinta si de catre DIICOT central ca dosarul de la Slatina vizavi. de care eu aratam ca sunt
grave nereguli procedurale si aveam banuiala, dar si dovezi ca dosarul ar fi fost trantit intentionat,
mi s-a adus la cunostinta ca DIICOT central a preluat acest dosar si ca se va reinstrumenta”.
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