Scris de newsreporter pe 20 ianuarie 2020, 11:48

Ana Maria Patru, dezvaluiri explozive dupa ce a
fost achitata
Ana Maria Patru, fosta sefa AEP, a vorbit la ”Editie speciala” de verdictul in
prima instanta in dosarul de coruptie in care a fost inculpata. Fosta sefa AEP
considera ca achitarea sa este fireasca, relateaza stiripesurse.ro.
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”Mi se parea o solutie fireasca. Dar, raportat la ce s-a intamplat in ultimii ani, stiind ca sunt oameni
nevinovati care stau in puscarie pentru ca nu au avut un magistrat corect. Eu am avut noroc ca
am avut un judecator care a vrut sa inteleaga ce s-a intamplat in dosar” a spus Ana Maria Patru,
la Antena3.
Ana Maria Patru a afirmat ca nu a putut spune in fata instantei decat o mica parte din lucrurile
care i s-au intamplat la DNA Ploiesti.
”in postura de inculpat, daca mergi sa te victimizezi, nu pari atat de credibil. Lupta mea a fost alta,
nu sa povestesc josniciile care s-au intamplat acolo, ci sa aduc probe si sa arat ca sunt
nevinovata”, a continuat ea.
Despre motivele pentru care considera ca a fost arestata, Ana Maria Patru a spus ca a intrat intrun razboi politic care nu era al sau si pe care nu l-a constientizat, dar si ca ”acest individ (Lucian
Onea n.r.) era un obsedat de mine ca persoana, dar mai avea o obsesie: isi dorea foarte mult sa
distruga vieti, sa aresteze oameni, dar nu pe oricine, ci sefi de institutii, judecatori, oameni politici.
(...) Avea impresia ca o sa ajunga procuror sef in locul doamnei Kovesi. (...) Onea ma urmarea cu

sase luni inainte, neoficial. Oficial, am avut mandat de doar trei zile. A dezvoltat o obsesie
personala fata de mine.”
intrebata daca a fost hartuita sexual, raspunsul a fost ”da”.
Mihai Gadea a prezentat o inregistrare a unei convorbiri dintre Ana Maria Patru si Irina Socol,
aceasta din urma denuntator in numeroase dosare la DNA, care ii spunea fostei sefe a AEP ca,
daca vrea musai un avocat, atunci va vorbi cu Laura Codruta Kovesi pentru a-i gasi unul.
Ana Maria Patru a relatat si cum i s-au cerut denunturi si informatii privindu-i pe multi dintre
politicienii de la varf, de la Victor Ponta si Liviu Dragnea, pana la intrebari legate de Klaus
Iohannis.
Tribunalul Bucuresti a dispus luni achitarea fostului presedinte al Autoritatii Electorale
Permanente (AEP) Ana-Maria Patru, intr-un dosar in care aceasta a fost trimisa in judecata de
DNA pentru trafic de influenta si spalarea banilor, fiind acuzata ca a primit 275.000 euro de la o
firma pentru a-i asigura castigarea unor contracte din bani publici.
Instanta a mai dispus ridicarea sechestrului pus pe averea Anei-Maria Patru.
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