Polițistul destituit, de serviciu când s-a stat la poarta lui Dincă
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Polițistul din cadrul IPJ Olt, care a fost destituit ca urmare a anchetării sale într-un dosar
de crimă organizată, a fost aproape de casa lui Gheorghe Dincă în noaptea în care
anchetatorii au așteptat dimineața pentru a interveni. Omul de afaceri Remus Rădoi
spune că polițistul era parte din rețea.

Dan Dumitrescu, polițistul destituit din cadrul IPJ Olt, a declarat, miercuri, că era de serviciu în
noaptea dinainte de intervenția în locuința lui Gheorghe Dincă.
„Sunt polițist de 15 ani. (...) Eu în fața casei lui Gheorghe Dincă am fost strict pentru a
asigura măsuri de ordine, fluidizare a traficului. Noi, Biroul Rutier Caracal, adică Serviciul
Rutier Olt a ajutat Biroul Rutier Caracal. Nu am păzit casa nimănui. (...) Am fost de
serviciu efectiv. Am ajutat Biroul Rutier Caracal”, a declarat, miercuri, într-o intervenție la
Antena3, Dan Dumitescu, polițistul din Olt, care a fost destituit în urma unor informații potrivit
cărora făcea parte și dintr-o rețea de proxenetism.
Întrebat dacă știa că Gheorghe Dincă făcea taximetrie în mod ilegal, Dumitrescu a spus că nu îl
cunoștea pe aceasta. „Nu l-am cunoscut pe Gheorghe Dincă. Nu aveam informații (de
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taximetrie ilegală – n.r.). Nu am avut aceste cunoștințe”, a mai spus Dumitrescu.
Omul de afaceri Remus Rădoi a intervenit și l-a acuzat pe polițistul destituit că sunt martori care
afirmă că acesta făcea parte dintr-o rețea care ducea fete în state europene, pentru prostituție.
„Eu citez din declarațiile martorilor. Doi dintre martori menționează că domnul
Dumitrescu Dan a consumat împreună cu dumnealor cocaină. Unul dintre martori este și
victimă și este o femeie. O a treia persoană, un bărbat, a spus că a mers la domnul Dan
Dumitrescu să îi ceară o părere și aceasta l-a sfătuit ca mai degrabă să plătească taxa de
protecție către grupare decât să depună plângere. (...) Este filmat împreună cu această
grupare la diverse petreceri, dar cert este că trei victime îl indică pe domnul Dumitrescu
ca făcând parte din grupare (...) Una dintre victime spune că a fost dusă în Germania,
Spania și Marea Britanie pentru a face prostituție. Spune că gruparea i-a luat buletinul
nedându-i posibilitatea să meargă acasă”, a spus Rădoi.
În fața acestor acuzații, polițistul destituit a afirmat că nu a făcut parte niciodată dintr-o rețea sau
grupare.
„Sunt polițist. Eu am lucrat la judiciar. Am lucrat la proximitate, de un an jumătate lucrez la
Serviciul Rutier. Cunosc mecanismul, știut despre ce e vorba. (...) O să urmez calea legală. Vă
spun doar că sunt nevinovat. Nu am nicio acuzație în dosar, nu știu cine sunt martorii și pentru
care mi s-au făcut percheziții. Nu am avut acces la dosar, dar cu siguranță o să am”, a afirmat
polițistul destituit.
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