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Fostul ministru Darius Vâlcov, condamnat la închisoare

Minivacanță la
volan

Opt ani cu executare

Unul din creatorii de bază ai
„programului de guvernare”
care a dat recenta revoluşţie
ﬁscală, fostul ministru al Finanțelor, în prezent consilier de stat
al premierului Viorica Dăncilă,
Darius Vâlcov, a fost condamnat
ieri, de instanța supremă, la
opt ani de închhisoare. Decizia
judecătorilor nu este deﬁnitivă.

Judecătorii au dispus și conﬁscarea a 6.200.000 lei. Ultimul
termen a avut loc pe 9 ianuarie,
când DNA a cerut pentru Darius
Vâlcov pedeapsa maximă, adică
14 ani de detenție.
În concluzii, apărătorul fostului
primar al municipiului Slatina și
fost ministru de Finanțe a explicat
magistraților că nu există probe
pentru condamnarea clientului său
și a cerut achitarea acestuia.
Darius Vâlcov a fost trimis în
judecată în anul 2015, de către
procurorii DNA, ﬁind acuzat de
traﬁc de inﬂuenţă, spălare de bani
şi operaţiuni ﬁnanciare sau acte de
comerţ incompatibile cu funcţiile.
Potrivit rechizitoriului trimis
instanţei, în 2009, administratorul
unei societăţi comerciale i-ar
ﬁ cerut lui Darius Vâlcov, care
atunci era primar al municipiului
Slatina, să intervină la factori
de decizie de la SC Compania
de Apă Olt SA, pentru a câştiga
licitaţii de lucrări pentru obiective

din Slatina, Scorniceşti, Piatra
Olt şi Drăgăneşti. În schimbul
intervenţiei sale, omul de afaceri
i-ar ﬁ promis lui Darius Vâlcov
că îi dă 20 la sută din valoarea
sumelor încasate (fără TVA) din
contractele de execuţie a lucrărilor.
Darius Vâlcov şi omul de afaceri
ar ﬁ convenit ca sumele de bani
promise în schimbul intervenţiei
fostului ministru să ﬁe date doar în
numerar, în lei şi la sediul ﬁrmei.
Astfel, în perioada ianuarie-martie
2011, Vâlcov s-ar ﬁ prezentat
periodic la sediul societăţii, unde
ar ﬁ primit de la administratorul
acesteia suma totală de 1,2
milioane de lei, în trei tranşe de
câte 400.000 de lei. Darius Vâlcov
primea câte o tranşă de bani „ori
de câte ori contractantul Compania
de Apă Olt efectua plăţi în contul
societăţii”. Vâlcov ar ﬁ primit
banii în sediul SC Tehnologica
Radion, deţinută de Theodor
Berna, susținea DNA. Darius
Vâlcov mai este acuzat că, în
perioada aprilie-decembrie 2011, a
primit de la omul de afaceri, prin
intermediul fostului primar Minel
Florin Prina, suma totală de 2,5
milioane de lei, în cinci tranşe a
câte 500.000 de lei, banii ﬁind daţi
lui Prina, în municipiul Slatina.
Vâlcov ar mai ﬁ primit, în
perioada 2012- 2013, de la omul
de afaceri, prin intermediul mai
multor ﬁrme, suma de 3.080.000

Nu mai face teologie

Elena Udrea, exmatriculată
Elena Udrea reacționează,
după ce a fost exmatriculată
de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă, și spune că nu a mai
avut timp să se ocupe din cauza
proceselor penale, în care are și
șase termene pe lună.
„Îmi pare rau că nu am reuşit să
termin acum cursurile de master,
pentru că pur şi simplu nu am
timpul necesar şi mai ales nu am
starea de spirit pentru a studia
temeinic teologia în această
perioadă.
Eu am ales să fac acest masterat
din pasiune, nu pentru CV, ca
urmare dorinţa mea este chiar
să cercetez, să aﬂu lucruri, nu să
trec examenele cum îşi iau alţii
doctoratele. Când am început,

aveam un dosar penal în instanţă,
acum am trei!!!, am câte 5, 6
termene pe lună, mii de pagini de
citit, apărări de pregătit... aproape
tot timpul meu e dedicat acestei
saga penale...
După ce se va termina, voi
relua cu siguranţă cursurile. Până
atunci, rămân aceeaşi practicantă
religioasă şi la fel de interesată de
credinţa şi inﬂuenţele credinţei
asupra vieţii noastre.”
Elena Udrea a fost exmatriculată
de la Facultatea de Teologie
Ortodoxă a Universității ”BabeșBolyai” (UBB) Cluj-Napoca, unde
se înscrisese în 2016 la masterul de
Consiliere Pastorală şi Asistenţă
Psihosocială, deoarece nu s-a
prezentat la niciun examen.


Mii de permise
reţinute
În perioada 11-14 august,
polițiștii au reținut aproape două
mii de permise de conducere,
ﬁind constatate peste trei mii
de infracțiuni și aplicate 30.000
de sanțiuni contravenționale în
valoare de peste 11 milioane lei,
anunță IGPR.

de lei. DNA spune că, începând
din 2011, Vâlcov a efectuat
operaţiuni ﬁnanciare sau acte de
comerţ incompatibile cu funcţiile
de primar, senator şi ministru,
utilizând informaţii deţinute în
virtutea acestora, în legătură cu
şapte ﬁrme pe care le deţine în fapt
şi pe care le administrează, prin
interpuşi, obţinând astfel foloase
de 2.272.200 de lei.
Potrivit anchetatorilor, Darius
Vâlcov ar ﬁ obţinut mai multe
bunuri, între care trei lingouri de
aur, care cântăresc în total trei
kilograme, un tablou cu ramă
aurie, inscripţionat Renoir, un
tablou inscripţionat Jean Cocteau
şi o pictură pe lemn, inscripţionată
Aurel Acasandrei, precum şi
sumele de 90.000 de dolari şi
1.323.850 de lei. Procurorii au pus
sechestru asigurător pe trei lingouri
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Sunt alături de foştii mei colegi, Chişvasi Gheorghe şi Ramona, la marea durere
pricinuită de moartea tatălui,
socrului drag. Sincere condoleanţe. Dr. Paina Gheorghe.
(905)



Un sincer gând de
alinare pentru colegii noştri,
Chişvasi Gheorghe şi Ramona,
la marea durere pricinuită de
pierderea tatălui, socrului drag.
Colectivul de muncă al Secţiei
Psihiatrie II. (906)



Împietrit de durere îmi
iau rămas bun de la iubitul meu
frate,
LUCIAN TEODOR
PRICHICI,
un model de dăruire,
demnitate şi iubire. Dormi
în pace suﬂet nobil. Fratele
Cătălin Prichici. (892)

din aur, în valoare de 465.355 de
lei, 172 de opere de artă, în valoare
de 2.558.658 de lei, 63.010 de lire
sterline, 290.334 de euro şi 73.077
de dolari. De asemenea, a fost
instituit sechestrul asigurător prin
poprirea sumelor de 90.000 de
dolari, 1.322.950 de lei şi 600.000
de lei.
Săptămâna trecută, Darius
Vâlcov a fost numit consilier de
stat al premierului Viorica Dăncilă.
„Darius Vâlcov a fost la Guvern
tot timpul. A lucrat la Guvern
tot timpul şi a sprijinit cele două
Guverne (Grindeanu şi Tudose,
n.r.) şi sprijină în continuare. Este
un om de o valoare rară din punct
de vedere economic, e cel care,
împreună cu mine şi cu încă doi
colegi, a lucrat efectiv la programul
de guvernare”, a comentat Liviu
Dragnea numirea. 



În dimineaţa zilei de
7 februarie 2018, după o grea
suferinţă, soţul, tatăl, socrul şi
bunicul nostru,
LUCIAN TEODOR
PRICHICI,
a fost chemat în lumea veşnică
a astrelor. Copleşiţi de durere
şi greu încercaţi de ireparabila
pierdere a inestimabilului reper
moral al vieţii noastre vom
păstra de-a pururi vie memoria
celui care ne-a sădit în suﬂete
dragostea de neamul şi ţara
pentru a cărui demnitate a pus
totul mai presus! Ceremonialul
religios are loc în Cimitirul
Municipal, Capela Haşaş, azi,
9 februarie, la ora 15.00. Dana,
Luciana, Gabriel, Antonia şi
Carla, Tudor, Simona şi Ioana.
(890)



Cu adâncă şi multă
durere suﬂetească, după o lungă
suferinţă nemiloasă şi cruntă,
dragul şi iubitul meu ﬁu,
LUCIAN TEODOR
PRICHICI,
a trecut în eternitate. Nu-ţi
voi uita niciodată chipul blând
plin de bunătate şi înţelepciune.
Părintele Ceresc să-ţi vegheze
odihna în Împărăţia Sa. Mama
Marioara Prichici. (891)

„În

urma activităţilor desfă-

şurate în traﬁc, pentru salvarea de
vieţi omeneşti, poliţiştii au aplicat
23.104 sancţiuni contravenţionale
prevăzute de O.U.G. nr.195/2002
privind circulaţia pe drumurile
publice, dintre care 176 pentru
consum de alcool și 8.240 pentru
viteză neregulamentară. Ca măsură

complementară,

poliţiştii

au conﬁscat bunuri în valoare de
350.472 de lei, au reţinut 1.994
de permise de conducere, dintre
care 240 pentru consum de alcool
şi 655 pentru viteză, ﬁind retrase
534 de certiﬁcate de înmatriculare
auto”, transmite Poliția Română
într-un comunicat de presă. 



Suntem alături de
familia Prichici în aceste
momente de grea despărţire de
cel care a fost
LUCIAN PRICHICI.
Dumnezeu să-l ierte. Mitică
şi Florina Căpuş. (929)



Suntem alături de
doamna conf. univ. dr. ing.
Mariana Prichici și familia
greu încercată în aceste momente de mare durere când se
despart de iubitul soț, tată și
bunic. Transmitem profunda
noastră compasiune și sincere
condoleanțe. Conducerea Facultății de Construcții, Cadastru și Arhitectură și
Colectivul de cadre didactice
al Departamentului de Construcții. (900)



Cu mare durere în
suﬂete şi cu ochii în lacrimi ne
luăm adio de la cel care a fost
un OM nobil generos şi iubitor,
LUCIAN PRICHICI.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Ţicra
Eugen. (907)

