
Domnule PRIM-PROCUROR, 

 

 

Subsemnatul Dan Bunescu, cetatean roman, CNP 1590823080012, domiciliat in Canada la adresa 705-1110 

Walden Circle, Mississauga, ON, L5J 4R3, in temeiul art.221 din CPP, formulez prezentul 

 

DENUNT 

 

Impotriva impotriva persoanelor, functionari publici asa cum sunt acestia definiti in Art. 175 -Funcţionar 

public-,din codul penal, care se fac vinovate de savarsirea infractiunilor  de : 

1.ABUZ IN SERVICIU- prevazuta si sanctionata in Art, 297 CP, 

Art. 297 
Abuzul în serviciu 

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau 
îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor 
sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publica 

2. Tentativelor de OBTINERE ILEGALA DE FONDURI si DETURNARE DE FONDURI-prevazute si 

sanctionate in art. 306 si 307 CP : 

Art. 306 
Obţinerea ilegală de fonduri 

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea 
aprobărilor sau garanţiilor necesare acordării finanţărilor obţinute sau garantate din fonduri 
publice, dacă are ca rezultat obţinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseşte cu 
închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(2) Tentativa se pedepseste 

 
Art. 307 
Deturnarea de fonduri 
(1) Schimbarea destinaţiei fondurilor băneşti ori a resurselor materiale alocate unei autorităţi publice 
sau instituţii publice, fără respectarea prevederilor legale, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 
ani. 
(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a 
destinaţiei fondurilor provenite din finanţările obţinute sau garantate din fonduri publice. 
(3) Tentativa se pedepseşte. 

 
3. Tentativa de FALS intelectual, in inscrisuri opficiale asa cum sunt ele definite in Art.178 CP, prevazut 
si sanctionat in Art. 321 CP : 

 
Art. 321 
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Falsul intelectual 
(1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar public aflat în 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare 
adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu 
închisoarea de la unu la 5 ani. 
(2) Tentativa se pedepseşte. 

 

Art. 178 -Informaţii secrete de stat şi înscrisuri oficiale 

 (2)Înscris oficial este orice înscris care emană de la o persoană juridică dintre cele la care se referă art. 

176 ori de la persoana prevăzută în art. 175 alin. (2) sau care aparţine unor asemenea persoane. 

 

4. Avand in vedere ca o parte din faptele deja consummate au produs consecinte deosebit de grave, 

cu efecte negative de subminare a economiei nationale si a capacitatii de aparare, aplicarea 

prevederilor si sanctiunilor prevazute in Art.309 din CP : 

Art. 309 

Faptele care au produs consecinţe deosebit de grave 

Dacă faptele prevăzute în art. 295,art. 297,art. 298,art. 300,art. 303,art. 304,art. 306 sau art. 307 au produs 

consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate. 

 

Motivele denuntului: 

 

In fapt: 

In data de 20 Octombrie 2017, Ministerul Apararii Nationale, a pus in dezbatere publica proiectul de “Lege 

privind achiziţia de către Ministerul Apărării Naţionale a produselor şi serviciilor cuprinse în etapa 1 a 

programului esenţial de înzestrare ”Transportor blindat pentru trupe 8x8”  urmat la scurt timp de 

Proiectul Hotararii de Guvern “Hotărâre a Guvernului privind aprobarea circumstanţelor şi procedura 

specifică aferente etapei 1 a programului esenţial de înzestrare „Transportor blindat pentru trupe 8x8”. 

In conformitate cu art.7 (6) din Legea 52/2003 am trasmis la fiecare din aceste proiecte legislative 

comentarii la adresa de email dlaj@mapn.ro , pentru proiectul de lege in data de 29 Octombrie 

2010 si pentru proiectul de HG in data de 11 Noiembrie, cometarii anexate la acest Denunt. 

In esenta, asa cum rezulta din citirea cometariilor anexate, atrageam atentia fatorilor de decizie 

din Ministerul Apararii Nationale cat si Primului Ministru, ca documentatia justificativa care 
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acompania cele doua proiecte legislative, continea numeroase afirmatii lipiste de fundament prin 

care se interpretau in mod abuziv si cu rea credinta prevederile legisaltiei nationale si europene 

applicable, in incercarea de a justifica acordarea contractului de furnizare a transportoarelor 8X8, 

fara licitatie si fara compensatii economice de tip offset, la un pret semnificativ mai mare fata de 

pretul practicat de catre aceiasi firma pentru acelasi tip de transportare in contracte recente ( ex 

contractual de vanzare a 309 transportoare Piranha 5 pentru suma de 600 milioane de dolari catre 

Danemarca ( sursa GDELS https://www.gd.com/news/press-releases/2016/01/general-dynamics-

european-land-systems-signs-600-million-contract) ,  prin care se aduceau prejudicii 

semnificative capacitatii de aparare si stabilitatii economice si financiare capabile sa suporte o 

armata cu o dotare tehnica viabila. 

“va atrag in mod serios atentia ca prin promovarea acestui contract comiteti o suma de erori 

intentioante sau nu in informarea factorilor de decizie si o eventuala aprobare in Guvern, Parlament si 

de catre Presedintele Romaniei, va aduce grave prejudicii atat capacitatii economice necesare sustinerii 

unui program de inzestrare cuprinzator cat si capacitatii operationale reale, nu pe hartie, a armatei 

romane, atat prin volumul de tehnica militara cat si a capacitatii logistice care vor putea fi asigurata din 

mijloace bugetare. Caci in lipsa unei economii performante care sa asigure crestere economica, bugetul 

destinat apararii nu va putea sustine nici unul din aceste deziderate, iar acest contract nu are indeplinite 

nici una din cerintele de viabilitate economica, in primul rand un offset performant, pe care legea nu-l 

prevede si-l inlocuieste cu eluziva sintagma “ Fabricat in Romania”. 

Ce inseamna “Fabricat in Romania” in absenta offsetului urmeaza sa aflati dvs. in cazul in care veti 

decide sa deschideti o Ancheta. Veti putea compara cu o oferta similara pentru Canada unde programul 

Canadian de offset a construit o baza substantiala de furnizori : 

General Dynamics Land Systems-Canada has assembled a powerful Canadian team for this 

program. General Dynamics Land Systems-Canada will be the prime contractor for the CCV 

program and will manufacture and assemble the PIRANHA 5 chassis at its facility in London, 

Ontario. Rheinmetall's LANCE 30mm turret technology will be transferred to its Rheinmetall Canada 

facility in Saint-Jean-sur Richelieu, Quebec, for full turret production. Armatec Survivability Canada 

of Dorchester, Ontario, will augment the PIRANHA 5's inherent protection with a survivability suite of 

advanced composite materials and the latest technology in energy-absorbing troop and crew 

seating, all designed and tested to meet rigorous blast, IED and kinetic-energy threats. The 

remainder of the team will be drawn from a supplier base of over 400 Canadian companies. This 

combined production effort offers a world-class vehicle built in Canada, by Canadians, to protect 

Canadians. 

http://www.deagel.com/news/General-Dynamics-Proposes-Piranha-5-with-Lance-Turret-for-Canadas-

Close-Combat-Vehicle-Program_n000009201.aspx 

DocuSign Envelope ID: 983304A4-132E-4856-9E8B-C5BE70CBDBEE

https://www.gd.com/news/press-releases/2016/01/general-dynamics-european-land-systems-signs-600-million-contract
https://www.gd.com/news/press-releases/2016/01/general-dynamics-european-land-systems-signs-600-million-contract
http://www.deagel.com/news/General-Dynamics-Proposes-Piranha-5-with-Lance-Turret-for-Canadas-Close-Combat-Vehicle-Program_n000009201.aspx
http://www.deagel.com/news/General-Dynamics-Proposes-Piranha-5-with-Lance-Turret-for-Canadas-Close-Combat-Vehicle-Program_n000009201.aspx


Sau cu programul pentru Danemarca unde peste 40 companii au fost angajate intr-un offset 

reprezentand peste 100 % din valoarea contractului de achizitie cu 2 ani inaintea semanarii acestuia !  

„With regard to the acquisition of new Armored Personnel Carriers (APC) for the Danish Army, 

General Dynamics European Land Systems is prepared to take its partnerships with Danish 

industry to the next level and explore business in adjacent markets like the one of Sky-Watch. 

GDELS has signed Industry Cooperation agreements with 40 Danish companies of all sizes 

across the country and has already defined projects in excess of 3,7  billion  kroner covering all 

of the technology areas defined in the Danish Government´s Defence industry strategy.” 

https://www.gdels.com/pr.php?news=72 

Insa dupa cum se observa si din evolutia documentatiei redactate in sprijinul aprobarii HG ( 

documentatia fiind revizuita fata de cea care acompania proiectul de Lege) aceasta a fost re-

aranjata si “cosmetizata” pentru ca formularile categorice facute in favoarea contractarii din 

sursa unica cu firma GDELS sa apara ca un rezultat al definirii artificiale fara nici un suport 

analitic a unui “interes esential de Securitate” fals, fara correspondent in realitatea ultimilor 50 

ani in tarile care au dezvoltat cu success o industrie de aparare viabila nu una muribunda cum 

este de 20 ani cea din Romania si careia i se aplica acum lovitura de gratie. 

 

In speta, atrageam atentia factorilor de decizie din MApN si Guvern, inclusiv Primului Ministru 

ca se fac vinovati de indeplinirea cu rea credinta si abuziva a prevederior legale din legislatia 

aplicabila achizitiilor militare :  

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 114 din 21 decembrie 2011privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii 

 LEGEA Nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului 

nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii (offset) referitoare la contractele de 

achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala 

si ca Nota de fundamentare furnizeaza in mod vadit fie date nereale fie se omit date esentiale 

privind incheierii contractului menite  sa favorizeze firma GDELS : 

 “va atrag in mod serios atentia ca prin promovarea acestui contract comiteti o suma de erori 

intentioante sau nu in informarea factorilor de decizie si o eventuala aprobare in Guvern, Parlament si 

de catre Presedintele Romaniei, va aduce grave prejudicii atat capacitatii economice necesare sustinerii 

unui program de inzestrare cuprinzator cat si capacitatii operationale reale, nu pe hartie, a armatei 

romane, atat prin volumul de tehnica militara cat si a capacitatii logistice care vor putea fi asigurata din 

mijloace bugetare. Caci in lipsa unei economii performante care sa asigure crestere economica, bugetul 

destinat apararii nu va putea sustine nici unul din aceste deziderate, iar acest contract nu are indeplinite 

nici una din cerintele de viabilitate economica, in primul rand un offset performant, pe care legea nu-l 

prevede si-l inlocuieste cu eluziva sintagma “ Fabricat in Romania”.” 

DocuSign Envelope ID: 983304A4-132E-4856-9E8B-C5BE70CBDBEE

https://www.gdels.com/pr.php?news=72


Astfel in Sectiunea 3 a notei de Fundamentare ce insoteste proiectul HG, se fac urmatoarele 

omisiuni esentiale : 

1. Impactul macroeconomic : Se „uita” a se mentiona impact economic nefavorabil creat 

prin eludarea INTENTIONATA a legislatiei de offset ! 

2. Impactul asupra mediulu concurential : Asa cum aratam la punctul d) din Comentariile 

trimise MApN interpretare data art. 346 TFUE este abuziva, astfel ca pe langa incalcarea 

legislatiei nationale mentionate mai sus ( L195), nu se respecta Legislatia Europeana 

reprezentata de Directiva 2009/81/CE in ceea ce privesc transparenta si concurenta libera 

si echitabila. 

3. Impactul asupra mediului de afaceri si Impactul asupra intreprinderilor mici si mijlocii. In 

mod cu totul si cu totul discretionar, abuziv si cu rea credinta MApN “statueaza” : “Nu 

este cazul”. Nu trebuie sa fii specialist sa-ti dai seama ca acordarea unui contract 

preferential la un pret semnificativ mai mare decat cel practicat la contracte similare, este 

in masura sa decurajeze competitia si sa a incurajeze abuzul si coruptia. Deasemenea 

neaplicarea legislatiei de offset si neimplicarea sectorului mici si mijlocii, vezi cazul 

Danemarcei unde cca 40 de SME ( Small Medium Enterprise) au beneficiat de pe urma 

contractului de offset, va crea prejudicii economice semnificative la nivel national caci 

SME-urile sunt in masura sa asigure dinamica si stabilitatea sectorului economic si nu 

mamutii industriali gen “Intreprinderea mecanica” ( Fabrica de tancuri…) care nu au nici 

o viabilitate economica si sunt complet separati/dezintegrati de economia mondiala.  

4. Impactul social. Iarasi “Nu este cazul”. Pentru cei de la MApN nu este important daca 

Romania atrage forta de munca de inalta calificare sau daca tinerii cu studii superioare 

continua sa plece din tara.  

Un calcul sumar poate ilustra cel mai bine afirmatiile de mai sus ( MApN este cat se 

poate de binevenita sa-si prezinte propriile calacule si anali\e economice si financiare desi 

sunt convins ca nu exista asa ceva in preocuparile lor ) 

Varianta cu offset 

80 % offset la un contract de 1 miliard de dolari inseamna nici “fabricat in Romania”, 

nici “800 milioane investiti in Romania” nici alte prostii colportate de pseudo specialisti. 

Exista o Agentie de offset care poate sa va ofere consultative de specialitate ( estimand cu 

greu ca a mai ramas cineva de buna credinta in guvernarea si administratia de la 

Bucuresti). Inseamna, cu multiplicatori ( care in Romania se stabilesc in defavoarea 

statului roman), ca ( mai ales prin transfer de tehnologie ) se creeza conditiile incheierii 
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unor contracte ferme de EXPORT in valoare de 800 milioane/multiplicator minus valoare 

estimate tehnologii ( oferite gratuit ). Sa zicem multiplicator 2, valoare tehnologii 100 

milioane rezulta 300 milioane exporturi NETE pe durata contractului pentru operatorii 

economici, SME-uri care vor participa la programul de offset ( piata externa asigurata ). 

Negocierea si contractarea unor domenii adecvate poate extinde durata si creste valoarea 

acestora facand aceste activitati economice sa fie cu adevarat viabile. 

Varianta fara offset dar cu “fabricare in Romania” 

Exporturi : zero ! 

“Fabricat in Romania” : intrucat fondurile financiare vor fi limitate de “creditele de 

angajament” se poate estima ca Romania va achizitiona intre 20 si 30 transportoare pe an 

la cca 4 milioane de dolari bucata. Sa zicem 25 la o valoare de 100 milioane de dolari. 

La acestea valoara totala a manoperei va fi undeva la max 10 % din pretul real nu cel 

umflat ( sa nu uitam pretul este unul umflat ca pentru Romania) ,sa zicem max 5-6 

milioane de dolari/an , iar asa zisa “fabricare” si “integrare”  va putea fi umflata la 3-

4000 ore/transportor. ( Nu uitati nici un moment ca stiu si acum cate ore de manopera se 

consumau pentru asamblarea finala sau pentru fabricarea incepand de la piese simple a 

elicopeterului PUMA.). La doua transportoare pe luna sa zicem 10000 ( zece mii de ore ) 

pe luna direct productivi la hai sa zicem exagerat pentru Romania, 20 dolari/ora 

manopera complexa ( va explica cineva ce-i asta ) cee ace ar insemna un “beneficiu”  

economic de 200,000 ( doua sute de mii ) dolari pe luna sau 2.5 milioane de dolari/an. 

Cum se compara asta cu 300 milioane/10= 30 milioane !? 

Cate locuri de munca se creeaza in varianta “ Fabricat in Romania” si zero offset ? Cate 

in varianta “cu offset” ? Care este diferenta intre calitatea locurilor de munca create in 

cele doua variante ? 

In Sectiunea 4 “ Impactul financiar” nu se face nici o referire la impactul neaplicarii legislatiei de 

offset, sectiunile 4, 5, 6 fiind lasate necompletate. Dealtfel pe militarii si guvernantii Romaniei 

de azi pare ca nu ii intereseaza de unde vin banii necesari, cum se poate ca sa se mentina sau sa 

se creasca valoarea cheltuielilor bugetare : 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 

6. Calcule detaliate privind 
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fundamentarea modificărilor 

veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

Se poate pune si aici intrebarea fireasca, cae sunt diferentle intre varianta “fara offset” si fara aplicarea 

legislatiei in vigoare si variant cu offset ? Care sunt pagubele aduse economiei nationale si bugetului de 

stat ? Care este impactul asupra capacitatii de aparare ? 

Cu privire la ultima intrebare, rapsunsul il veti avea in curand cand se vor pune primele probleme de 

asigurare logistica pentru avioanele F-16. Un contract la fel de pagubos incheiat in defavoarea statului 

roman. Un exemplu cat se poate de actual este cel al flotei de elicoptere PUMA din care s-a ales praful. 

IAR-ul ajunsese la numarul de coada peste 120 si armata la 90 +. Deja din 1983 cand eram in anul 5 de 

Academie si am facut practica la unitatea de elicoptere de la Sibiu gradul de disponibilitate era de sub 

50%...dupa care fiind transferat in economia nationala la IAR Brasov am putut fi martorul dezastrului 

logistic care a macinat flota de elicoptere de transport si a continuat si in anii de dupa 90.  

In ansamblul lor insa, raspunsurile la aceste intrebari ar fi pus cruce de la inceput unui asemenea tip de 

contract, in care adoptarea variantei “Fabricat in Romania” de catre responsabilii MApN si din Guvern, in 

defavoarea aplicarii legislatiei de offset este in masura sa afecteze negativ economia nationala, industria 

de aparare, bugetul si prin aceasta capacitatea de aparare si securitatea Romaniei.  

In final contractual cu firma GDELS a fost semnat fara a se mai fi solicitat aprobarea Parlamentului as 

cum este prevazut in legislatia in vigoare : 

Astfel art  51 din L195 la alin (2) prevede : 

 

Art. 51 (L159) (2) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita aprobarea prealabila 

a Parlamentului pentru initierea procedurii de atribuire, in cazul in care valoarea 

contractului, fara TVA, este egala sau mai mare cu echivalentul in lei a 100.000.000 euro. 

Fara a fi afectata aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la 

initierea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, Parlamentul, prin comisiile reunite 

de aparare, ordine publica si siguranta nationala, aproba respectiva solicitare in termen de 

15 zile de la primirea acesteia." 

In rezumat se incalcau cu buna stiinta si rea vointa urmatoarele paragrafe esentiale din legislatia in 

vigoare : 

Art. 2 din Legea 195 : 

Invocarea art.346 din TFEU via art.20 alin (3) in sprijinul acordarii contractului de achizitie, 

FARA LICITATIE,  catre GDELS este abuziva si contravine chiar scopului legii 195/2012 de 

promovare a concurentei, garantarea nediscriminarii si mai ales a UTILIZARII EFICIENTE A 

FONDURILOR PUBLICE.  : 

Art.2 ( L195) 
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Scopul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie:a)promovarea concurenţei dintre operatorii 

economici;b)garantarea tratamentului egal şi nediscriminarea operatorilor 

economici;c)asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;d)asigurarea 

utilizării eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de către 

autorităţile contractante. 

(2) Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică 

sunt:a)nediscriminarea;b)tratamentul egal;c)recunoaşterea 

reciprocă;d)transparenţa;e)proporţionalitatea;f)eficienţa utilizării fondurilor 

publice;g)asumarea răspunderii 

 

Dealtfel invocarea partiala doar a alin (3)  este defectuoasa si face HG nula de drept, intrucat in 

art. 20 alin (1) se mentioneaza expres ( copiat din legislatia europeana): 

Articolul 20(1) (L195) 

(1) Niciuna din situaţiile reglementate în această secţiune nu poate fi folosită în scopul 

sustragerii de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. 

 

Prin incalcarea Articolului 20 (1), care este ignorat deliberat, se incalca cateva prevederi 

fundmanetale ale L 195/2012, astfel ca  HG este nelegal, aporbandu-se fara temei achizitia din 

sursa unica : 

 

Articolul 5 (L195)- Orice operator economic are dreptul de a participa, individual sau într-un grup de operatori, la 

procedura de  

atribuire. 

Articolul 53( L195)-Autoritatea contractantă are obligaţia de a respecta principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) în 

relaţia cu operatorii economici interesaţi să participe la procedura de atribuire. 

Articolul 55(1)(L195) Autoritatea contractantă are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin aplicarea 

procedurilor de licitaţie restrânsă sau negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare. 

Articolul 72Procedura de negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se desfăşoară, de regulă, în 

două etape:a)etapa de selectare a candidaţilor, prin aplicarea criteriilor de selecţie;b)etapa de negociere a 

propunerilor de oferte depuse de candidaţii selectaţi. 

Articolul 73Autoritatea contractantă are dreptul de a decide organizarea unei etape finale de licitaţie electronică, 

caz în care are obligaţia de a anunţa această decizie în anunţul de participare şi în documentaţia descriptivă. 

Articolul 74Negocierea cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare se iniţiază prin transmiterea spre 

publicare, în conformitate cu prevederile art. 134, a unui anunţ de participare, prin care se solicită operatorilor 

economici interesaţi depunerea de candidaturi. 

Articolul 78(1) Orice operator economic are dreptul de a-şi depune candidatura pentru a participa la procedura de 

negociere cu publicarea prealabilă a unui anunţ de participare 
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Si se eludeaza in totalitate LEGEA Nr. 354 din 10 iulie 2003 pentru aprobarea Ordonantei de 

urgenta a Guvernului nr. 189/2002 privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele 

de achizitii pentru nevoi de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cunoscute in practica 

internationala drept operatiuni de "offset". 

Toate acestea avand consecinte deosebit de grave asupra pretului si finantarii, al dezvoltarii 

economice si in special a dezvoltarii industriei de aparare, asupra balantei comerciale, a 

bugetului care toate se rasfrang negativ asupra capacitatii Romaniei de a achizitiona si mentine o 

tehnica militara performanta in masura sa satisfaca ceeea ce MApN acrediteaza ca fiind 

„interesul esential de securitate”. Asa cum am descris pe larg in acest Denunt cat si in 

comentariile la proiectul de Lege si la proiectul de HG anexate la acest denunt. 

 

Dan Bunescu 

25 Ianuarie, 2018 

 

Domnului Prim Procuror-Sectia Parchetelor Militare-Parchetul de pe langa ICCJ 

 

INCLUSE : 

1. Dan Bunescu-Comentarii HG transportor blindat pentru trupe 8X8 

2. Dan Bunescu-Comentarii proiect lege- transportor blindat pentru trupe 8X8 
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