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Catre
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Referitor nr. lucrare 1/27747/1154/31,10,2011

Domnule Presedinte,

Subsemnatul  Dancu  Catalin  Radu,  avocat,  membru  al  Baroului 
Bucureşti, faţă de lucrarea mai sus menţionată, va depun prezentul 

MEMORIU

Solicitându-vă  respectuos  ca  in  urma  analizării  sale  si  a  tuturor 
înscrisurilor care au fost depuse până la acest moment, să imi permiteţi ca 
persoană  care  v-am  sesizat  cu  privire  la  încălcările  legii  produse  de 
procurorul CĂRARE SORIN DANUT – Parchetul ICCJ – DIICOT – Serviciul 
Teritorial Galati, să aprobaţi suplimentarea probatoriului in vederea aflării 
adevărului si a analizării integrale a situaţiei create, astfel încât, inclusiv 
prin audierea mea in faţa inspectorului care se ocupă de acest caz, sa 
realizaţi o anchetă corectă, care sa ducă la un rezultat corect si a se lua 
măsurile  disciplinare  care  se  impun,  faţă  de  procurorul  Cărare  Sorin 
Dănuţ.

In cursul zilei de 2.11.2011 am solicitat instituţiei dvs. să mi se comunice 
numele inspectorului care se ocupă de lucrarea mea. Mi s-a refuzat acest 
lucru si nu înteleg pe ce temei se întâmplă asa ceva, in contextul in care in 
susţinerea  plângerii  depuse  de  mine  doresc  sa  completez  probatoriul 
impotriva procurorului cu dovezi clare care evidenţiază modul in care am 
fost ameninţat, modul in care, in mod deliberat, acesta a creat presiune 
asupra  unor  persoane  pe  care  nu  le-am cunoscut  niciodată  de  a  face 
declaraţii impotriva mea, aspecte care tin in mod obligatoriu de audierea 
acestor  persoane  in  faţa  inspectorului  ce  verifică  acest  caz.  Sunt  de 
asemenea  surprins  că  se  incearcă  o  anchetă  fără  audierea  mea,  ca 
principala persoana vătămată  de acţiunile acestui procuror.
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Scopul acestei plângeri este legat in mod direct de faptul ca am dreptul 
să-mi apar reputatia si demnitatea profesionala câştigate prin muncă si 
ani de pregătire profesională, faţă de abuzurile si atitudinea incalificabilă a 
unui procuror care este rudă, respectiv fin, cu procurorul sef DIICOT de la 
Galaţi si la rândul său este naşul procurorului Păcurariu Bogdan, procuror 
care semnează alături de proc. Cărare rechizitorii, inclusiv in cele in care 
eu sunt avocat ales al părţilor.

Această “Omerta” inrudire, naş-fin, fin-naş, la nivel de structură DIICOT, 
in care seful  DIICOT isi  protejeaza finul,  finul  isi  protejează naşul,  imi 
creează o evidentă ingrijorare faţă de obiectivitatea soluţionării unui caz 
in care toţi  de acolo, uniţi  prin interese, doresc să albească activitatea 
procurorului Cărare.

Presa din Galaţi  a publicat, si am ataşat la dosar aceste dovezi, ample 
materiale în care arată fără nici un fel de reţinere toate aceste aspecte pe 
care vi le-am precizat mai sus. 

Vă rog respectuos să imi permiteţi, ca prin cooperarea cu inspectorul de 
caz, să pot depune toate probele impotriva procurorului si să nu existe nici 
un fel de reţinere in anchetarea si aflarea adevărului in legatură cu aceste 
aspecte  menţionate,  intrucât,  aşa  cum  acest  procuror  si-a  permis  să 
solicite,  prin  deschiderea  unui  dosar  penal  impotriva  mea,  începerea 
urmăririi penale pentru aşa-zise fapte de instigare la mărturie mincinoasă 
si  eu consider ca am dreptul  legal si  profesional  să mă apăr impotriva 
acestor  excese deliberat  create  la  nivelul  structurilor  Parchetelor  de  la 
Galaţi,  tocmai  pentru  că,  speră  ei,  la  nivel  local,  acest  incident  să  fie 
muşamalizat.

Dle Preşedinte,

De  la  nivelul  înaltei  dvs.  funcţii  fac  apel  si  la  profesionalismul  dvs., 
rugându-vă  să  urmăriti  si  să  analizaţi  personal  modul  de  derulare  a 
anchetei in această cauză si solicit a fi contactat pentru orice lămuriri pe 
adresa Cabinetului  mai sus menţionat , cât si pe telefonul mobil 0744 61 
61 61 .

Va multumesc anticipat pentru susţinerea si sprijinul acordat.

Cu toată consideraţia,
Av. Dancu Cătălin Radu
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