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Marius Petcu, prins in flagrant cand lua 40.000
de euro mita
Presedintele CNSLR Fratia, Marius Petcu - unul dintre cei mai bogati lideri
sindicali - este audiat joi la DNA, dupa ce ar fi fost prins in flagrant luand
40.000 de euro mita, anunta Realitatea TV.
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Potrivit unor surse, cei 40.000 de euro ar fi de fapt o transa dintr-o suma de 200.000 de euro.
Liderul CNSRL Fratia este acuzat de luare de mita, iar in urma audierilor procurorii anticoruptie
vor decide daca emit sau nu ordonanta de retinere pe numele lui.
Presedintele CNSLR Fratia este unul dintre cei mai bogati lideri de sindicat. Marius Petcu si sotia
au in conturi sute de mii de euro, trei case, trei masini, bijuterii, tablouri, actiuni la cinci firme si
alte surse de venituri, potrivit Realitatea.net.
In data de 16 februarie 2011, Agentia Nationala de Integritate (ANI) anunta ca verifica averile
liderilor de sindicat. Pe lista ANI se afla si Marius Petcu. Potrivit unor surse citate de NewsIn,
cercetarile ANI au fost demarate din oficiu, dupa depunerea declaratiilor, dar au la baza si
sesizari din partea unor persoane, precum si materiale din presa.
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Sindicatele incaseaza 150 de milioane de
euro anual din cotizatii. Vezi ce lefuri au
liderii
ADRESA: http://crct.ro/nd7c
Cei 2,5 milioane de angajati romani care platesc in fiecare
luna cate 1% din salariul brut pentru a fi membri de sindicat
aduc in buzunarele sindicalistilor din cele mai mari confederatii
cate 150 de milioane de euro anual, potrivit unui calcul al
Ziarului Financiar. Vezi unde se duc acesti bani si cat castiga
liderii.
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Vezi ce averi au liderii de sindicat
ADRESA: http://crct.ro/nd02
Cei mai importanti lideri de sindicat au intrat in vizorul Agentiei
Nationale de Integritate. 15 dintre ei sunt verificati de inspectori in
legatura cu declaratiile de avere. Verificarile au loc in urma
declaratiilor publice facute de fostul vames Marius Ungureanu
referitoare la faptul ca liderul Aliantei "Sed Lex", Vasile Marica, ar fi
perceput mita pentru a promova si mentine unii angajati in vami.
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