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judecătorul Cosmin Mitrache!
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Adrian Mititelu jr nu are pace până când tatălui său i se va face în cele din urmă dreptate.

Adrian Mititelu jr a fost prezent începând cu ora 10:00 la emisiunea ProSport Live, iar fiul
patronului clubului FC Universitatea Craiova a vorbit cu cârțile pe față și a acos din nou în
evidență marile probleme care sunt în Justiția din Craiova.
"O să încerc să fiu obiectiv și puteți să mă combateți cu orice chestie. Pot să fac un
istoric juridic al dosarului. Dreptatea e de partea noastră. Judecătorii fac afaceri cu cei
din dosar. Noi am plătit către ANAF 1.600.000 de lei, dar nici după ce au primit banii nu șia dat acordul pentru a se efectua transferul, un lucru foarte dubios. La vremea aceea era
un domn care avea un conflict de interese cu tatăl meu și nu putea să fie obiectiv în ceea
ce privește clubul nostru.

Tatăl meu a fost condamnat de către judecătoarea Mirela Ciurezu și judecătorul Cosmin
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Mitrache. Fratele judecătorului e fost avocat, Bogdan Mitrache, a fost acuzat de trafic de
influență. Prin procurorul DNA a reușit printr-un acord de recunoaștere cu DNA-ul și i s-a
creat un beneficiu. Cum e posibil ca acest judecător să fie obiectiv ținând cont că i s-a
creat un beneficiu familiei sale de către acest judecător? Este contrar legii. Fratele lui a
fost ajutat de acest procuror să nu ajungă în detenție.
E un caz grav de abuz în acest dosar. În luna iunie 2020 un fost ofițer al SRI s-a întâlnit cu
judecătorul Cosmin Mitrache și îi spunea că o să dea cu executare pentru că are de
întors niște favoruri unor oameni. Sunt niște acuze foarte grave, dar se va depune un
denunț săptămâna aceasta. Să mă dea în judecată. Ei vor ajunge în locul tatălui meu, e
doar o chestiune de timp. E o mafie în justiție la Craiova. Ni s-a respins cererea de
recuzare a judecătorului Mitrache. Să nu vă mire dacă domnul Mitrache va ajunge la
Înalta Curte de Casație și Justiție drept recompensă pentru această condamnare. Se pare
că a fost o înțelegere. Așa se întâmplă…”, a spus Adrian Mititelu Jr.
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