Laurentiu Dan Pusderca directorul regionalei antifrauda Sibiu

Presa scrisa mentioneaza :
(1)
(...) Numele lui Dan Laurenţiu Puşdercă a devenit de notorietate locală în
2008, în timpul guvernării liberale, când a fost numit director executiv al Biroului
Vamal la Braşov. Pentru perioada respectivă a fost ulterior reclamat la DNA pentru
abuz în serviciu. Procurorii din Braşov i-au dat NUP. În consecinţă, Autoritatea
Naţională Vamală, din care a fost exclus în 2009, s-a adresat instanţei. Soluţia
Judecătoriei Braşov din 2 iulie 2013 a fost aceea de a „trimite cauza procurorilor în
vederea începerii urmăririi penale faţă de Puşdercă Laurenţiu Dan (…)” pentru abuz
în serviciu în formă calificată.
(2)
În cazul lui Laurenţiu Puşdercă, fost director al Biroului Vamal de la Braşov, sa trecut cu vederea o decizie recentă a instanţei prin care se cere reluarea
cercetărilor pentru începerea urmăririi penale pe numele său şi al altor doi lucrători
vamali pentru un prejudiciu de 2,9 milioane de lei. Contactat de ziaristi pentru a
explica situaţia privind reluarea cercetărilor DNA, şeful Direcţiei Antifraudă de la Sibiu
spune că „PDL a vrut să deschidă un dosar, dar n-a mers”. „În textul OUG 74 există
obligaţia să am un aviz al serviciilor de specialitate ale statului. Dacă există situaţia
despre care vorbiţi, este cunoscută de cei care m-au numit în funcţie. Am o pregătire
în materia fraudei vamale şi nu eu am aplicat, am fost numit”, susţine Laurenţiu
Puşdercă.
(3)
După plecarea PNL de la guvernare şi instalarea PDL, în 2009 Laurenţiu
Puşcercă a fost retrogradat şi apoi respins la interviu la Direcţia Regională Operaţiuni
Vamale Braşov şi exclus din sistem. A atacat decizia în instanţă care i-a dat câştig de
cauză în 2011, când a revenit pe un post de şef de serviciu.
(4)
Fratele, Pusderca Adrian este avocat, membru in Baroul Brasov si participa ca
avocat la procese in dosare in care Laurentiu Dan Pusderca este implicat ca
functionar al ANAF. Informatii si exemple in anexe
...................................................................................................................................................................

