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Mită mascată prin donații și copii supuși unor experimente

Agenda politică

Dr. Groază, arestat
la domiciliu

„Un şoc electoral”
urmat de demisii

Preşedintele PNL Alina Gorghiu şi-a
depus luni mandatul de şef al formaţiunii
liberale, declarând că acesta era „singurul
gest” pe care îl putea face după eşecul partidului său în alegeri.

Medicul Burnei ar ﬁ mascat mita cerută de la părinți
în contracte de donații, iar
pe unii copii i-ar ﬁ operat
pentru afecțiuni inexistente
în realitate, el și familia sa
primind chiar și deplasări în
străinătate de la ﬁrma care îi
furniza proteze neomologate,
se arată în referatul de arestare.

În referatul prin care procurorii Parchetului de pe lângă
Tribunalul București au cerut
arestarea medicului Gheorghe
Burnei se notează că în biroul
acestuia de la spitalul Marie
Curie au fost găsite, sâmbătă,
și ridicate sumele de 13.343
de lei, 5.015 de euro și 750 de
dolari, bani ce ar ﬁ fost primiți
de la părinții copiilor operați,
drept mită. Anchetatorii susțin
că la dosar există numeroase
declarații de martori, înregistrări ambientale, dar și înscrisuri care ar proba infracțiunile
în cazul medicului. Aceștia
descriu „modul de operare” și
vorbesc despre experimente
făcute pe copii, despre copii
care erau întorși de la operații
pentru a crea presiune iar astfel
părinții să plătească.
„Pentru a-i determina pe
părinții pacienților să-i să dea
sume de bani sau alte foloase
pentru efectuarea intervențiilor
chirurgicale Burnei Gheorghe
îi internează pe copii pentru
perioade îndelungate de timp,
nejustiﬁcate medical, sau îi internează în mod repetat, fără
a le efectua nicio intervenție
chirurgicală.
Se
prezintă
părinților, direct sau prin alte
cadre medicale, ca ﬁind o persoană foarte ocupată, creând
astfel impresia unui privilegiu
pentru pacienți că beneﬁciază de serviciile sale medicale.
Alte justiﬁcări pentru amânarea intervențiilor chirurgicale sunt legate de diﬁcultatea
obținerii protezelor medicale.
Tot acest comportament este
apt să inducă părinților ideea
că pentru aceste „beneﬁcii”
trebuie îi ofere inculpatului
sume de bani. Pentru a-i convinge să urmeze calea aleasă
de el, inculpatul le prezintă
părinților o altă situație decât
cea reală cu privire la sănătatea
copiilor lor, situație care impune folosirea unor proteze sau
dispozitive medicale”, se arată în referat. Procurorii susțin
că medicul Gheorghe Burnei

Medicul Gheorghe Burnei se aﬂă în arest la domiciliu de duminică seara
îi convingea pe părinți de diﬁcultatea obținerii protezelor
și le impunea să le cumpere,
pe cheltuiala lor, de la o ﬁrmă
apropiată lui, „ameninţându-i
că nu le va opera copilul dacă
nu se conformează”. Asta în
condițiile în care acele dispozitive ar ﬁ putut ﬁ obținute
gratuit de spital. Astfel, susține
Parchetul, Gheorghe Burnei ar
ﬁ obținut beneﬁcii de la patronul respectivei ﬁrme.
„Din înscrisurile descoperite la sediul SC A SRL (facturi
etc.) coroborate cu aspecte din
declarația lui G.M rezultă că
acesta din urmă i-a plătit inculpatului și membrilor familiei sale mai multe deplasări în
străinătate în vacanță sau pentru participarea la congrese”,
se notează la dosar.

Afecţiuni inventate

În dosar se notează despre
operații care ar ﬁ fost făcute pe
afecțiuni inventate de medic
astfel încât să „își continue experimentele”.
„Numeroase operații nu sunt
adecvate problemelor medicale pe care le au copiii. Mai
mult, pentru unii copii inculpatul inventează probleme
de sănătate inexistente. Inculpatul efectuează de multe
ori intervenții chirurgicale cu
mult disproporționate în raport
cu problema reală. Efectuează intervenții chirurgicale și
acolo unde acestea nu se impun în raport cu situația sau cu

vârsta copilului, implantează
sisteme și proteze care nu sunt
necesare sau le implantează
greșit. În cazul altor copii ai
căror părinți nu realizează că,
de fapt, copilul a fost supus
unui experiment eșuat, inculpatul continuă să îi opereze
sub pretextul că le remediază
operațiile, dar în realitate continuă experimentele.
Cu toate că procedează în
această manieră, inculpatul
nu are scrupule să primească
sume de bani cu titlu de mită
de la părinții copiilor operați”,
mai susțin procurorii. La dosar
se notează că există probe, inclusiv înregistrări ambientale,
ﬁlmări, pentru 15 presupuse
fapte de luare de mită. Procurorii susțin că în unele cazuri banii ar ﬁ fost pretinși și
primiți anterior operației și ar
ﬁ fost mascați prin încheierea
unor contracte de donații.

Ţesut osos prelevat
fără acord

Gheorghe Burnei ar ﬁ
prelevat de la pacienții copii, fără consimțământul
aparținătorilor, țesut osos și
ligamente, fără respectarea
normelor în vigoare din domeniu. La dosar ar exista probe care indică faptul că astfel
de țesuturi au fost folosite ca
transplant pentru alți copii,
deși ar ﬁ fost ținute anterior în condiții improprii. „Cu
ocazia percheziției acestea au
fost descoperite în condiții

total improprii – în congelatorul unui frigider de uz casnic
situat într-un spațiu comun.
Alături de aceste țesuturi se
găseau mâncare, băuturi alcoolice, diferite alte produse alimentare.
Din primele date, țesuturi
astfel prelevate și păstrate au
fost deja folosite ca transplant
pentru alți copii, cele descoperite la percheziție urmând
a avea o destinație similară.
Aceste aspecte sunt cu atât
mai grave cu cât spitalul și
inculpatul aveau posibilitatea
legală de a apela la banca de
țesuturi pentru a realiza transplanturi într-un mod legal și
sigur pentru starea de sănătate
a pacienților. Având în vedere
cele descoperite a fost solicitat sprijinul unui specialist din
cadrul Agenţiei Naţionale de
Transplant”, spun procurorii.
Cele 15 fapte de luare de
mită pe care procurorii susțin
că le au probate la dosar ar ﬁ
început din luna septembrie a
acestui an. Urmărirea penală
s-a început, in rem, încă de pe
28 septembrie, după ce mama
unei fetițe a depus sesizare în
care spunea că, printr-o „soră”,
medicul Gheorghe Burnei i-a
solicitat suma de 4.000 de euro
pentru a-i procura și pentru a-i
instala micuței o tijă metalică.
Medicul Gheorghe Burnei
se aﬂă în arest la domiciliu, de
duminică seară, după ce Tribunalul București a respins propunerea parchetului de arestare preventivă.

De luni după-amiază, la nivelul întregii ţări,

Ninsori, viscol și ger
Administrația Națională
de Meteorologie (ANM) a
emis, luni, o informare meteo
de intensiﬁcări ale vântului,
ninsori viscolite, mai ales la
munte, și răcire accentuată
a vremii, valabilă la nivelul
întregii țări, începând de la
ora 16.00.
Potrivit meteorologilor, până

în 13 decembrie, ora 14:00,
temporar vor ﬁ precipitații îndeosebi în centrul, sudul și estul țării, la început mixte, apoi
mai ales sub formă de ninsoare,
iar la munte va ninge. Local, se
va depune strat de zăpadă, mai
consistent în zona montană. De
asemenea, vor ﬁ intervale de
timp în care vântul va avea intensiﬁcări în majoritatea regiu-

nilor. În același timp, la munte,
mai ales la altitudini mari, rafalele vor depăși 80 - 90 km/h
și va ﬁ viscol. În Moldova, Dobrogea și Muntenia (inclusiv în
zona Municipiului București),
local, vântul va depăși la rafală
50 - 60 km/h, viscolind trecător ninsoarea. Vremea se va
răci accentuat, vor predomina
temperaturile negative, iar în

noaptea de marți spre miercuri (13/14 decembrie) va ﬁ ger
(temperaturi minime sub - 10
grade) în nordul, nord-estul,
centrul țării, local în sud și pe
arii mai restrânse în rest. În
funcție de evoluția meteorologică, ANM a anunțat că va
actualiza informarea meteorologică. 

„Pentru mine nu există alt gest decât cel al
depunerii mandatului”, a spus Gorghiu. „Am
avut încă de ieri (n.r. – duminică) discuţii
constante cu colegii mei de partid, cu liderii
din teritoriu, cu conducerea centrală şi i-am
informat că pentru mine nu există alt gest decât
cel al depunerii mandatului. A fost o onoare
pentru mine să ﬁu preşedintele PNL doi ani
de zile. A fost o onoare să colaborez cu colegii
mei şi îi asigur că o să fac asta în continuare
indiferent de poziţia pe care o voi ocupa”, a
completat Gorghiu. Alina Gorghiu a aﬁrmat că
sunt şi alţi lideri din conducerea partidului care
îşi asumă aceeaşi atitudine. Gorghiu a mai spus
că luni, la ora 18:00, urma să aibă o întâlnire
cu primele 20 de ﬁliale care au rezultate peste
media naţională pentru ca, marţi, la ora 12:00,
BPN PNL să se reunească la Palatul Parlamentului. „Le voi propune colegilor mei să convocăm rapid Convenţia Naţională a partidului,
forul care organizează alegerile în PNL, sper
să se poată la jumătatea lunii februarie (…) În
mod cert este nevoie să se stabilească o nouă
conducere a partidului, legitimă”, a mai spus
Gorghiu.
BPN PNL va decide cine şi în ce formulă asigură interimatul conducerii partidului. Alina
Gorghiu a spus că pe ﬁnal de mandat obiectivul
său este solidaritatea PNL. „Daţi-mi voie să
mulţumesc din nou electoratului de dreapta din
România care ne-a acordat încrederea şi voturile. Cred în continuare că oferta PNL în ceea
ce priveşte lista de candidaţi şi programul de
guvernare a fost una bună, însă, votul covârşitor s-a dus către PSD. Daţi-mi voie să recunosc
victoria PSD. Au un program de guvernare
care presupune multe promisiuni, pe care PNL
din opoziţie îl va duce la îndeplinire”, a spus
preşedintele demisionar al PNL. Gorghiu şi-a
exprimat convingerea că PNL va depăşi „acest
şoc electoral”. Şi Ilie Bolojan, secretarul general al PNL, şi Cristian Buşoi, preşedintele PNL
Bucureşti, şi-au depus demisiile din funcţii.
Liberalii nu au identiﬁcat încă un lider care ar
putea prelua funcţia de preşedinte cu titlu interimar, au precizat sursele citate, susţinând că
BPN al PNL ar putea respinge demisia Alinei
Gorghiu. În interiorul partidului au fost vehiculate pentru preluarea interimatului numele lui
Mircea Hava, Gheorghe Flutur, dar şi al Ralucăi Turcan, însă, nicio opţiune nu s-a conturat
încă. Potrivit surselor citate, Alina Gorghiu
a susţinut în interiorul PNL că refuză să mai
rămână la conducerea partidului, însă, liderii
din ţară ar ﬁ insistat ca aceasta să îşi păstreze
mandatul până la congresul formaţiunii.

ALDE vrea
în guvern

Formațiunea condusă de Călin Popescu
Tăriceanu și Daniel Constantin nu va accepta
să susțină guvernul, fără a ﬁ reprezentată la
nivel de miniștri și secretari de stat, alternativa
ﬁind intrarea ALDE în opoziție, au declarat,
luni, surse din interiorul partidului. „Nu vom
accepta să ﬁm doar într-o majoritate parlamentară fără a ﬁ în guvern. Ori suntem în guvern,
ori mergem în opoziție”, au declarat surse din
interiorul partidului. Luni au apărut în spaţiul
public informații potrivit cărora formațiunea
condusă de Călin Popescu Tăriceanu și Daniel
Constantin ar putea ﬁ invitată să sprijine guvernul doar ca parte a unei majorități parlamentare, fără a ﬁ reprezentată însă și la nivel
de miniștri și secretari de stat. 

