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Având o puritate 90%, valoarea de piaţă ajunge la 300 milioane euro

Captură record de cocaină
Felix Bănilă, șeful DIICOT, a anunțat că întreaga
captură de aproape o tonă de
cocaină urma să ﬁe triplată,
întrucât are puritate de 90%
ce permite combinarea cu diferite substanțe, iar valoarea
totală, pe piața drogurilor,
putea ajunge la peste 300 milioane euro.Cocaina provine
din America de Sud.

„La data de 22 martie 2019,
în cursul zilei de vineri, procurorii DIICOT Tulcea au fost
sesizați de structura teritorială
de Combatere a Criminalității
Teritoriale Tulcea cu privire la
faptul că în seara zilei de miercuri, pe raza unei localitătăți
din județ, dintr-o dubiță înmatriculată în România a fost
pierdut, cu ocazia manipulării,
un pachet ambalat conținând
un kilogram de cocaină. Analiza ﬁzico-chimică a substanței,
realizată de către laboratorul
de analiză a arătat că puritatea
cocainei din acel pachet era de
90%”, a declarat Felix Bănilă,
șeful DIICOT. Potrivit acestuia, ancheta polițiștilor și a
procurorilor au dus la descoperirea a aproape o tonă de cocaină, în interiorul unei bărci de
pe malul Mării Negre, în Sfântu Gheorghe.
„În dimineața zilei de vineri, 22 martie, pe malul Mării Negre, în zona localității
Sfântu Gheorghe din Tulcea
a fost identiﬁcată o barcă răs-

Procurorul general
Augustin Lazăr

Candidează pentru un
nou mandat
Procurorul general, Augustin Lazăr, a
anunțat că și-a depus marți, la Ministerul
Justiției, candidatura pentru un nou mandat
la șeﬁa Parchetului General, în contextul în
care funcția rămâne vacantă începând cu
data de 28 aprilie. Lazăr și-a depus dosarul
direct la cabinetul lui Tudorel Toader.

turnată, iar pe mal și în barcă se aﬂau mai multe pachete
suspecte învelite în cauciuc,
similare atât ca logo cât și ca
mod de ambalare și conținut cu
pachetul depistat în seara zilei
de 20 martie. Ambarcațiunea
înmatriculată în România prezenta un oriﬁciu în zona chilei
și se aﬂa în zona de plajă. (...)
Răsturnarea ambarcațiunii a
fost un lucru accidental, iar
depistarea cantității de cocaină
prezentată în acești saci a fost
rodul unei ample investigații”,
a mai spus Bănilă. Totodată,
șeful DIICOT a subliniat că întreaga captură de cocaină are o
puritate de 90%.
„Valoarea de piață care putea
ajunge până la suma de 300
milioane de euro. Pe piața dro-

Fostul premier Mihai Tudose

Din parlament, la spital
Fostul premier Mihai Tudose a fost transportat de urgență ieri la spital, după ce ar ﬁ
suferit un infarct.
Deputatul Mihai Tudose a fost premier în
perioada iunie 2017-ianuarie 2018. El are 52 de
ani. În ianuarie 2019 a demisionat din PSD și
s-a înscris în ProRomânia. Acestuia i s-a făcut
rău înainte cu o oră de conferința Pro România, în care se anunța candidații pentru alegerile europarlamentare. Mihai Tudose ﬁgurează
pe listă.
Deputatul Pro România Gabriela Podașcă a
declarat că Mihai Tudose era, în momentul în
care i s-a făcut rău, cu Victor Ponta și cu Nicolae Bănicioiu, ultimul acordându-i fostului
premier primul ajutor, înainte ca ambulanță să
ajungă și să îl transporte la spital.
„Nu am multe detalii. Eu nu eram cu ei, eram
la sediu. Din câte am înțeles domnul Ponta era
împreună cu domnul Tudose și cu alți câțiva
colegi. La un moment dat i s-a făcut rău, domnul Bănicioiu i-a acordat primul ajutor. A fost
chemată o ambulanță și în momentul de față
este la spital. Nu cunosc alte detalii legate de
procedurile care se întâmplă în momentul de
față”, a declarat deputatul Gabriela Podaşcă.
„Mihai este în București. Nu s-a simțit bine
și a chemat ambulanța. Este vorba despre o
suspiciune de infarct”, au precizat surse din
interiorul ProRomânia. 

gurilor, la momentul vânzării
către consumatori, aceasta
cantitate urma să ﬁe triplată,
prin combinarea cu diferite
substanțe speciﬁce”, a mai spus
Bănilă. La rândul său, Adrian Lambrino, șeful Direcției
de Combatere a Criminalității
Organizate din cadrul Poliției,
a precizat că drogurile provin
din America de Sud și au fost
transportate în România pe
cale maritimă.
„Este cea mai mare captură de droguri din țara noastră
din ultimii ani, precedentele
ﬁind de 2,6 tone de cocaină în
anul 2016, respectiv de o tonă
de cocaină capturat în 2009
la Constanța. În continuare
sunt derulate activități intense de cooperare polițienească

internațională cu structurile
de proﬁl din Republica Serbia.
În urma examinărilor ﬁzicochimice efectuate de către 5
specialiști ai laboratoarelor
de analiză și proﬁl a drogurilor din Constanța și București
a rezultat că în substanța supusă analizării s-a pus în
evidență numai cocaină, cu o
concentrație de 90%. În probele de stradă această cocaină
poate ﬁ înmulțită cu adulterați,
aceștia au rolul de a potența activitatea substanței active, cât
și cu diluanți care au rolul de
mărire a masei. Printre aceștia
putem enumera paracetamolul,
glucoza sau glucitolul”, a mai
explicat Lambrino. Doi bărbați
de origine sârbă au fost reținuți
în această cauză. 

Cazul bebeluşului decedat după operaţie

Medicii sancţionaţi, opriţi
la bisturiu
Spitalul Clinic Sanador a anunțat marți, că, în urma cercetărilor efectuate
de Colegiul Medicilor București în cazul decesului copilului de un an și 10
luni, activitatea chirurgicală a medicilor sancționați a fost suspendată.
Reprezentanții Spitalul Clinic Sanador precizează că unitatea spitalucească a reziliat imediat după decesul
copilului contractele de colaborare cu
medicii din echipa operatorie principală. Unitatea spitalicească își exprimă
întreaga disponibilitate și deschidere de
colaborare cu instituțiile statului implicate în cercetarea acestui caz, precizând
că va pune la dispoziția acestora toate
documentele medicale și informațiile
care să ajute la determinarea exactă a
evenimentelor.
„Indiferent de contextul medical al
unui pacient, de bolile asociate, de starea generală de sănătate anterioară, de
complicațiile intra sau post-intervenție
ce pot apărea, chiar şi în cazul celor
mai simple manevre medicale, dramatismul unui astfel de eveniment cum
este decesul unui pacient nu poate ﬁ alinat nici de gândul salvării a mii de alți
copii, nici de conștiința de a ﬁ făcut tot
ce este uman şi medical posibil pentru

a salva această viață”, se arată într-un
comunicat de presă.
Reacția Spitalului Clinic Sanador
vine după ce Colegiul Medicilor a decis sancționarea, prin vot de blam, a
medicilor care s-au ocupat de băiețelul
de un an și 10 luni care a murit după o
operație de hernie inghinală, deoarece
concluzia anchetei arată că nu au fost
respectate normele legale privind activitatea medicilor. 

„În urmă cu jumătate de oră am depus-o
(candidatura - n.r.). Am mers la cabinetul
ministrului, bineînțeles”, a declarat procurorul general, Augustin Lazăr, la sediul CSM.
Augustin Lazăr a anunțat din 18 martie că îşi
va depune candidatura pentru un nou mandat
de procuror general al României, în contextul
organizării, de către Ministerul Justiţiei, a
concursului pentru numirea în această funcţie,
chiar dacă Tudorel Toader a cerut revocarea lui.
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de
selecţie pentru numirea unui nou procuror general al PÎCCJ, funcţie care va deveni vacantă
în data de 28 aprilie, când se va încheia mandatul lui Augustin Lazăr. Procedura se desfăşoară
între 13 martie şi 5 aprilie. Mandatul actualului
procuror general, Augustin Lazăr, se încheie
în data de 28 aprilie, însă Tudorel Toader a
declanşat procedura de revocare a lui Lazăr din
funcţie în 24 octombrie 2018.
Secţia pentru procurori a CSM a dat un aviz
negativ cererii lui Tudorel Toader de revocare
a procurorului general. Cererea de revocare a
ajuns totuşi la Klaus Iohannis, care a anunţat,
în luna ianuarie 2019, că nu îl va revoca pe
procuror, deşi Toader a transmis de mai multe
ori documentele prin care a cerut înlăturarea
lui Lazăr din funcţie. 

„Mi-e rușine cu rectorul Toader”

Mesaje pe camion

Un camion acoperit cu bannere care
conțin mesajul „Mi-e rușine cu rectorul Toader” a circulat, ieri, prin Iași, iar apoi a fost
parcat în fața Universității Alexandru Ioan
Cuza, în cadrul unui protest al Asociației
civice Reset, formată din absolvenți ai UAIC
Iași.
Fondatorul Asociației civice Reset Iași,
Daniela Mitrofan, absolvent al Universității
„Alexandru Ioan Cuza” din Iași a declarat că
timp de trei zile, în Iași, un camion, pe care
sunt puse trei bannere care conțin mesajul „Mie rușine cu rectorul Toader”, va circula între
orele 10 și 16, marți ﬁind prima zi de protest.
„Sunt trei bannere puse pe mașină, pe toate
este același mesaj. În calitate de absolvenți ai
Universității am demarat acest protest inedit.
Nu simțim că rectorul Tudorel Toader ajută
Universitatea prin tot ceea ce faci în calitate de
ministru al Justiției. Dacă va pleca din fruntea
Ministerului se va întoarce la universitate. E de
neacceptat. Ceea ce a făcut în calitate de ministru a fost să demoleze justiția independentă din
România”, a declarat Mitrofan.
Aceasta a precizat că va încerca să ducă mesajul Asociației civice Reset în toate cartierele
din Iași. Daniela Mitrofan a aﬁrmat că, inițial,
a încercat să amplaseze panouri stradale însă
toate ﬁrmele de publicitate din Iași au refuzat,
astfel încât a ajuns să împrumute o mașină
de la un prieten, iar pe acest vehicul a pus
bannere. Pe pagina de Facebook a Asociației
a fost postat și un formular prin care se cere
demiterea ministrului Justiției, acesta purtând
ﬁ semnat de ieșeni. 

