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DNA transeaza subiectul dosarului penal al
liderului USR
Recent, Dan Barna, presedintele USR, a lansat un atac dur la adresa
procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie, declarand ca nu exclude
aparitia unui nou dosar la DNA, in plina campanie pentru alegerile
parlamentare. In acest context, dupa declaratia lui Barna, Bugetul.ro a intrebat
Biroul de Presa al Directiei Nationale Anticoruptie daca seful USR are vreun
dosar pe rolul DNA, scrie Bugetul.ro.
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Directia Nationala Anticoruptie a transmis, pentru Bugetul.ro
, ca, in acest moment, Barna nu are vreun dosar pe rolul DNA, in care sa aiba calitatea de
suspect sau inculpat.
Vezi siDocument intrat in posesia Bugetul.ro! Dovada ca s-a solicitat si la Ministerul
Economiei inventarierea personalului care vrea sa se vaccineze
„in acest moment, pe rolul DNA nu exista vreun dosar penal in care persoana mentionata
de dvs. in solicitare sa aiba calitatea de suspect sau inculpat”, a precizat, pentruBugetul.ro,
Biroul de Presa al Directiei Nationale Anticoruptie.

in urma cu un an, DNA nu ne-a clarificat acest aspect
in plina campanie electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019, dupa publicarea anchetei de
catre RISE Project, presa a anuntat ca DNA a deschis un dosar penal pe numele lui Dan Barna,
candidat la prezidentiale in acel moment.
Contactat deBugetul.ro, Biroul de Presa al DNA a evitat sa ne dea un raspuns concret si ne-a
precizat ca, la momentul respectiv, n
„ u exista date care sa faca obiectul unei comunicari
publice”.
„La solicitarea dvs. din data de 30 octombrie 2019, Biroul de Informare si Relatii Publice
este abilitat sa va comunice urmatoarele:
in conformitate cu practica de comunicare a D.N.A ce ia in considerare interesul public,
existenta unor date care sa poata face obiectul unei comunicari publice referitoare la
aspectele mentionate de dvs. ar determina mediatizarea acestor aspecte.
in acest moment, nu exista date care sa faca obiectul unei comunicari publice.

Mentionam ca, in situatia informatiilor privind anchete penale, acestora li se aplica
dispozitiile art. 12 alin 1 litera e) si f) din Legea 544/2001, respectiv art. 28 alin 1 si alin 5
din Ghidul privind relatia dintre sistemul judiciar si mass media aprobat prin Hotararea
197 de plenul CSM la data de 17 septembrie 2019.
Prin urmare, nu va putem oferi niciun fel de informatii despre existenta sau inexistenta
unei cauze care sa priveasca aspectele din cererea dvs.”, ne-a transmis, la 30 octombrie
2019, DNA.

in octombrie 2019, DNA se autosesiza in cazul Barna
in toamna anului trecut, G4Media anunta ca Directia Nationala anticoruptie s-a autosesizat in
cazul dezvaluirilor RISE Project despre Dan Barna, unde liderul USR era acuzat de posibilele
fraude si conflicte de interese cu fonduri europene.
„Directia Nationala Anticoruptie s-a autosesizat in cazul dezvaluirilor Rise Project despre Dan
Barna, au declarat surse judiciare pentru G4Media.ro. Procurorii au deschis dosar penal in rem,
cu privire la o posibila fapta de fraudare a fondurilor europene. Altfel spus, la acest moment se
cerceteaza faptele, nu anumite persoane. Surse apropiate anchetei au explicat pentru G4
media.ro ca dosarul clasat de DNA structura teritoriala Alba ar fi cuprins doar o mica parte din
cele dezvaluite de Rise Project”, scria, in octombrie 2019,G4Media.ro.

Atacul lansat de Barna, la inceput de noiembrie 2020, la adresa DNA
„Probabil, va fi din nou un spectacol mediatic legat de asta. Nu as fi surprinsa sa vad ca din
nou se va mai inventa vreun dosar imaginar pentru a fi folosit doar in comunicare… Constat
doar cu surpriza o suprapunere fix peste perioada campaniei electorale, ceea ce ridica
semne de intrebare”, a declarat Dan Barna, pentruEuropa Libera, la 5 noiembrie.
„Nu exista un astfel de dosar, daca se va intampla lucrul acesta toata lumea va trage concluziile
necesare legate de acest calendar cel putin bizar. Dupa campania electorala, de la finalul
campaniei electorale pentru prezidentiale, nu s-a mai intamplat absolut nimic”, a mai spus Barna.
Dan Barna a fost cercetat pentru modul in care a realizat trei proiecte din fonduri europene, cu
fosta sa firma de consultanta: „Punti comunitare”, SES-am Deschide-te!” si “Biblioteca bunelor
practice, Concept Inovator de Dezvoltare a Mediului Rural”.
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