300 LEI È˜PAGÄ‚! Asistenta doctorului DIACONU - la
DNA dupÄƒ a cerut bani de operaÅ£ie unei...
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300 LEI È˜PAGÄ‚! Asistenta doctorului DIACONU - la DNA dupÄƒ a cerut bani de operaÅ£ie unei bÄƒtrâne de la azil!
FilmÄƒrile au fost fÄƒcute în cabinetului oftalmologului!

O operaÅ£ie de cataractÄƒ i-a adus AnticorupÅ£ia pe cap. La finele lunii iunie, o asistentÄƒ de la Spitalul Militar PiteÅŸti a
condamnatÄƒ pentru o mitÄƒ de 300 lei. Tribunalul ArgeÅŸ a stabilit pentru inculpata Marinela ChiÅ£u o pedeapsÄƒ de 2 an
închisoare cu suspendare, iar timp de un an nu mai are voie sÄƒ ocupe funcÅ£ia de asistent medical în sistemul public. Femei
ÅŸi-a recunoscut fapta, ceea ce i-a ÅŸi adus suspendarea pedepsei.

Povestea s-a întâmplat în urmÄƒ cu un an, mai exact pe 20 iunie 2016, atunci când preÅŸedinta AsociaÅ£iei ?Fapte pentru
semeni!? din PiteÅŸti, Marinela Florea, a fÄƒcut un denunÅ£ la DirecÅ£ia GeneralÄƒ AnticorupÅ£ie. Aceasta a sesizat
autoritÄƒÅ£ile cÄƒ este nevoitÄƒ sÄƒ dea bani personalului medical, pentru o operaÅ£ie de cataractÄƒ a unei bÄƒtrâne, fiin
acest sens de cÄƒtre o asistentÄƒ de la secÅ£ia de oftalmologie din cadrul unitÄƒÅ£ii sanitare. DupÄƒ cum se aratÄƒ în rech
Marinela Florea, la rândul sÄƒu asistentÄƒ medicalÄƒ, a fost prezentÄƒ la o discuÅ£ie în secÅ£ia de oftalmologie, între asist
ÅŸi bÄƒtrâna pe care o însoÅ£ea, care urma sÄƒ fie operatÄƒ de cataractÄƒ. Asistenta, care o chemase sÄƒ îi dea bonul pent
tratamentul, i-a precizat cÄƒ ea va fi prima mânÄƒ la operaÅ£ie, cÄƒ urmeazÄƒ sÄƒ discute ÅŸi cu anestezistul, dr. Adrian D
pentru care ar trebui 200 lei, iar a doua zi o va rezolva ÅŸi cu medicul oftalmolog Emanoil Diaconu, ceea ce ar fi însemnat
alte 300-400 lei.
FilmÄƒri cu ÅŸpaga din cabinetul medicului Diaconu

DiscuÅ£iile telefonice ÅŸi întâlnirile dintre denunÅ£Äƒtoare ÅŸi asistentÄƒ, ÅŸi chiar cele din cabinetul de oftalmologie al
JudeÅ£ean, au fost înregistrate ÅŸi supravegheate audio-video. Astfel, în rechizitoriu sunt prinse discuÅ£iile pe care Marinel
Florea le-a avut cu Marinela ChiÅ£u a doua zi dupÄƒ operaÅ£ie, pe data de 21 iunie 2016. Cu unele bâlbâieli ÅŸi fragmente
inteligibile, se reÅ£ine din conversaÅ£ie pasajul în care denunÅ£Äƒtoarea o întreabÄƒ pe asistentÄƒ cât sÄƒ îi dea pentru ea
douÄƒ colege. Aceasta îi rÄƒspunde: ?Cât ziceÅ£i dumneavoastrÄƒ... Noi nu vÄƒ cerem, nu avem preÅ£ aici?. Iar pe imagin
când i se înmâneazÄƒ bancnotele. În aceeaÅŸi discuÅ£ie înregistratÄƒ se mai poate auzi ÅŸi referirea la domnul doctor: ?Îi
aicea... în plic?. De asemenea, într-o convorbire telefonicÄƒ, denunÅ£Äƒtoarea o tot întreabÄƒ pe asistentÄƒ cât sÄƒ dea ca s
lumea mulÅ£umitÄƒ, pentru cÄƒ o sÄƒ mai vinÄƒ cu un bÄƒtrân la operaÅ£ie, asociaÅ£ia sa având un azil în PiteÅŸti. În p
cât ar trebui sÄƒ îi dea medicului, pentru cÄƒ nu i-a dat nimic în ziua operaÅ£iei. Asistenta adaugÄƒ cÄƒ a fost o intervenÅ£
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângÄƒ Tribunalul ArgeÅŸ au consemnat cÄƒ, deÅŸi nu a cerut direct bani, ?prin pre
sunt prima mânÄƒ, se pretinde un folos care nu i se cuvenea în legÄƒturÄƒ cu exercitarea atribuÅ£iilor de serviciu. Lipsa prec
sumei nu echivaleazÄƒ cu o atitudine pur pasivÄƒ, de nepretindere.?
În cadrul audierilor care au avut loc în noiembrie 2016, Marinela ChiÅ£u a recunoscut parÅ£ial vinovÄƒÅ£ia, aceasta admiÅ
cÄƒ a luat cei 300 lei. DeÅŸi a fost confruntatÄƒ cu înregistrÄƒrile audio, în care se menÅ£iona cÄƒ mai sunt douÄƒ colege
se cÄƒ ÅŸi acestea trebuiau recompensate, aceasta a declarat cÄƒ nu îÅŸi aminteÅŸte cu cine a fost pe turÄƒ.

Recomandare de bonitate de la deputatul PSD Nicolae Georgescu

Marinela ChiÅ£u lucreazÄƒ din 1998 la Spitalul Militar ?Dr. Jianu? din PiteÅŸti. A lucrat în mai multe cabinete din cadrul
unitÄƒÅ£ii, iar la momentul incidentului era angajatÄƒ a secÅ£iei de Chirurgie generalÄƒ, compartimentul Oftalmologie. La
dosarul cauzei sunt prinse unele recomandÄƒri de la colegi ÅŸi superiori, care sÄƒ ateste faptul cÄƒ Marinela ChiÅ£u este o
profesionistÄƒ, fÄƒrÄƒ abateri disciplinare ÅŸi care nu a mai avut probleme cu legea. Pe lângÄƒ acestea, este ÅŸi o recoma
semnatÄƒ de actualul deputat PSD Nicolae Georgescu, fost director al Åžcolii ?Tudor Vladimirescu?, unde a învÄƒÅ£at fiul
asistentei ChiÅ£u. Parlamentarul declarÄƒ cÄƒ o cunoaÅŸte pe respectiva doamnÄƒ prin intermediul fiului acesteia, care a
participat la concursuri ÅŸi olimpiade, aducând prestigiu ÅŸcolii, ceea ce denotÄƒ cÄƒ mama s-a ocupat de educaÅ£ia copil
Medicii Diaconu ÅŸi Dinescu au scÄƒpat de acuzaÅ£ii

În denunÅ£ul semnat de Marinela Florea, aceasta menÅ£ioneazÄƒ cÄƒ pe 16 iunie 2016, cu 6 zile înainte de discuÅ£ia cu
asistenta ChiÅ£u a avut o conversaÅ£ie ÅŸi cu doctorul Emanoil Diaconu. Conform rechizitoriului, acesta i-ar fi spus cÄƒ va
vorbi ÅŸi cu anestezistul Adrian Dinescu ÅŸi cÄƒ ?ar fi drÄƒguÅ£ sÄƒ îi dea 200 lei? acestuia. Cu toate acestea, procurorii
consemnat cÄƒ fapta nu existÄƒ ÅŸi au decis ?clasarea cauzei privind infracÅ£iunea de luare de mitÄƒ de cÄƒtre cei doi me
Diaconu Emanoil ÅŸi Dinescu Adrian, deoarece nu se poate stabili, dincolo de orice dubiu rezonabil, fapta pretinderii
sumelor de bani la data de 20.06.2016?, se aratÄƒ în rechizitoriu.
CitiÈ›i È™i...
CE RUÈ˜INE! È˜efÄƒ la LEONI ? acuzatÄƒ cÄƒ a tras È›epe la saloanele de coafurÄƒ!

