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Nr. 506c/09.01.2014 
Către: Primăria Municipiului Drobeta Turnu-Severin 

În atenţia: Domnului viceprimar Marius Scrieciu 

 

Domnule viceprimar Marius Scrieciu, 

 

Vă supunem atenţiei următoarea situaţie: 

În fapt, primarul C-tin Gherghe a avut o convorbire cu domnişoara Carmen Lupu, 

o apropiată a domnului procuror C-tin Şopalcă, a domnului preşedinte CJ Mehedinţi, 

Adrian Duicu şi a dumnealui. Convorbirea a fost înregistrată ilegal de primarul 

Constantin Gherghe. (Deţinem o copie a acestei înregistrări.) 

La un moment dat, Carmen Lupu afirmă că procurorul C-tin Şopalcă a fost 

abordat într-un restaurant de preşedintele Adrian Duicu, prin intermediul dumnevoastră şi 

invitat la masa acestuia.  

Conform înregistrărilor şi de altă natură, în prezenţa dvs., preşedintele Duicu i-a 

cerut procurorului Şopalcă să-l aresteze pe jurnalistul severinean Alin Ghiciulescu. Din 

înregistrări mai rezultă că preşedintele Duicu era extrem de supărat pe campania de presă 

dusă de jurnalist împotriva sa şi pe faptul că acesta l-ar fi şantajat. Tot din această 

discuţie înregistrată de primarul Gherghe rezultă că procurorul Şopalcă a afirmat că este 

dificilă arestarea ziaristului, că trebuie realizat un flagrant etc. dar că rămâne de discutat o 

altă soluţie pentru a rezolva problema ridicată de preşedintele Adrian Duicu.  

 

În baza Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, 

pentru buna informare a cititorilor noştri şi pentru a nu fi acuzaţi de lipsă de 

deontologie, vă solicităm să răspundeţi la următoarele întrebări: 

 

1. Care este punctul dumnevoastră de vedere referitor la cele afirmate de Carmen 

Lupu, rezultate din înregistrarea ilegală realizată de primarul Gherghe? 

2. De ce nu aţi anunţat imediat organele competente despre discuţia la care aţi 

asistat şi care a avut ca subiect acţiunii de tip mafiot, de crimă organizată? 

3. Ce motive aţi avut de nu aţi oferit informaţii organelor competente? 

4. DIICOT ne-a anunţat că în urma sesizării noastre întreaga acţiune ilegală în 

care sunt implicaţi doamna Carmen Lupu şi domnii Marius Scrieciu, Adrian 

Duicu, Constantin Şopalcă şi Constantin Gherghe a fost înaintată spre 

soluţionare Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia 

de Urmărire Penală şi Criminalistică. Aţi fost contactat de procurorii PÎCCJ 

pentru a da declaraţii în acest caz grav de crimă organizată, tăinuire, 

favorizarea infractorului şi şantaj? Dacă da, ce aţi declarat la PÎCCJ? 

 

Vă mulţumesc, 

Mihai PÂLŞU 

Director PUTEREA 

mihaip@puterea.ro 

0744.530.526 
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