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În data de 25.06.2009 m-a sunat la birou Cms. şef Boloş Dănuţ din cadrul IJP Cluj 
care mi-a cerut să ne întâlnim. 
 Cu ocazia întâlnirii, Cms. şef Boloş Dănuţ m-a întrebat dacă nu am un 
camion într-o parcare în Mănăştur, ce am înăuntru şi a cui este marfa. 
 I-am spus că acel camion îmi aparţine, că marfa este a unei firme din Turda 
al cărei nume  nu-l cunosc. 
 Eu i-am spus lui Boloş Dănuţ că în camion sunt utilaje aduse din Franţa. 
 Eu am plecat de la întâlnire, am mers la firmă, am luat comanda primită de la 
Danci Laurian şi l-am sunat pe Boloş Dănuţ spunându-i că firma care a comandat 
acest transport este SC DAN VEL SRL din Turda. 
 La scurt timp, Boloş Dănuţ mi-a spus că această firmă este în lichidare şi m-a 
rugat să nu efectuez livrarea celor 2 utilaje din camion până nu-mi spune el. 
 Am întocmit cu Boloş Dănuţ să contactez firma care a făcut comanda şi să 
mă interesez când să fac descărcarea şi unde. 
 În acest sens l-am sunat pe Danci Laurian şi l-am întrebat despre cele 
convenite cu poliţistul, Danci Laurian mi-a spus că voi fi sunat joi sau vineri adică 
în aceeaşi zi 25.06.2009 sau a doua zi 26.06.2009. 
 Arăt că Boloş Dănuţ nu m-a întrebat cum o cheamă pe persoana de la firma 
DAN VEL SRL, astfel că eu nu i-am spus de Danci Laurian. 
 L-am sunat înapoi pe Boloş Dănuţ şi i-am spus că am vorbit cu 
reprezentantul firmei care a comandat transportul şi că acesta mi-a spus că urmează 
să descarc în acea zi (25.06.09) sau a doua zi (26.06.2009). 
 Boloş Dănuţ mi-a spus să nu plec cu camionul la descărcat, deoarece voi fi 
urmărit de către poliţie. 
 În data de 25.05.2009, spre miezul nopţii am primit un telefon de la o 
persoană necunoscută care m i-a cerut insistent să efectuez transportul la locul 
indicat în comandă. 
 Eu am luat decizia, fără să sun nici pe Danci Laurian, Boloş Dănuţ, Călin 
Dorin, sau şoferii mei să mă urc la volanul camionului  CJ 37 PRE şi CJ 36 PRE şi 
să mă îndrept spre Turda. 
 


