
l În primul rând, baronul de Călărași 
Iulian Dumitrescu este marioneta 
manipulată din umbră de Roberta 
Anastase, care conduce, de fapt, orga-
nizația PNL Prahova, filială subjugată 
de PDL, în urma fuziunii din 2014, când 
un partid istoric a dispărut, practic, în 
tentaculele caracatiței pedeliste.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu este omul din umbră care 
a făcut și a desfăcut toate cele în jude-
țul Călărași, acolo unde a avut cartierul 
general al afacerilor cu instituțiile de 
stat și cu autoritățile publice locale.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu este personajul care a can-
didat pentru un loc de consilier județean 
în Prahova după ce, anterior, declara că 
s-ar vedea președinte al Consiliului Jude-
țean Călărași.

l  Baronul de Călărași Iulian 
Dumitrescu este cel care, pentru a 
putea candida, încă din anul 2016, și-a 
transferat domiciliul din buletin la o 
adresă din Plopeni, într-un apartament 
deținut de primarul respectivului oraș.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu este personajul care, 
după ce a pierdut lupta cu Bogdan 
Toader, pentru șefia Consiliului Jude-

țean Prahova, în iunie 2016, nu a mai 
fost interesat de alegătorii săi și a dat 
bir cu fugiții, demisionând imediat ce 
a pierdut bătălia pentru conducerea 
CJ Prahova.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu este cel care a fugit și de 
reporterii de investigații ai emisiunii 
“România, te iubesc!”, difuzată de Pro 
TV, când a fost întrebat despre afaceri-
le necurate ale firmelor sale.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu, prin asociații săi, a vân-
dut societățile în care a fost acționar 
unor cetățeni albanezi, care habar nu 
aveau că sunt patroni în România.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu este cel care a mințit cu ne-
rușinare că a sprijinit un spital din Praho-
va cu aparatură medicală, când, de fapt, 
nu a avut nicio contribuție la acest lucru.

l  Baronul de Călărași Iulian  
Dumitrescu și Mihai Polițeanu, adver-
sari sau aliați? O încercare de manipu-
lare grosolană a prahovenilor! Așa zisa 
alianță PNL-USR-PLUS, o alăturare de 
conjunctură, cu înjurături și atacuri!

Detalii despre baronul de Călărași 
Iulian Dumitrescu, 

în paginile următoare
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Cine este baronul 
de Călărași 

Iulian Dumitrescu?
Cine este, de fapt, 
Iulian Dumitrescu, 
liberalul care aspiră la 
funcția de președinte 
al Consiliului Județean 

Prahova? Cunoscut 
drept “Albanezul”, 
Dumitrescu este un 
ilustru necunoscut în 
Prahova, în special 

din cauza 
faptului că legătura 
sa cu județul 
s-a oprit în urmă 
cu câteva decenii.



În 2016, a dat bir cu fugiþii din Prahova, 
dupã ce a 

pierdut lupta 
pentru 

preºedinþia CJ
Puțină lume știe că marele 

baron de Călărași Iulian Dumi-
trescu a fost ales, în anul 2016, 
consilier județean la... Prahova. 
După ce anterior avea speranțe că 
va ajunge șef la Consiliul Județean 
Călărași, s-a aflat în cele din urmă 
pe lista PNL la Prahova. Pentru că a 
pierdut lupta din cadrul Consiliului 
Județean, cu Bogdan Toader, nu a 
mai fost interesat de alegătorii săi 
și a dat bir cu fugiții, demisionând 
din funcția în care fusese ales.

Ca sã poatã candida la funcþii în 
Prahova, trei peneliºti s-au mutat împreunã, 

într-un apartament de 41 mp!
Un apartament din Plopeni pare să 

fi devenit un imobil foarte căutat de că-
tre candidații Partidului Național Liberal 
la diferite funcții. Da, ați citit bine, este 
vorba despre un apartament minuscul, 
de doar 41 de metri pătrați, aflat într-un 
bloc din cartierul Diana al orașului altă-
dată muncitoresc Plopeni!

Iulian Dumitrescu, Dumitru Tudo-
ne (candidat liberal pentru un post de 
consilier județean) și Dragoș Niță (can-
didat la Primăria Plopeni) se înghesuie 
cu toții, cel puțin în acte, în apartamen-
tul modest pus la dispoziție de domnul 
Niță și conviețuiesc, Dumnezeu știe 

cum, alături de familiile domniilor lor. 
Sau nu?

În acte, cei trei figurează cu domi-
ciliul la aceeași adresă, primii doi fiind 
luați în spațiu de Dragoș Niță. Dacă vă 
întrebați de ce, răspunsul este simplu!

Fiindcă atât Dumitru Tudone, cât și 
Iulian Dumitrescu sunt atât de praho-
veni încât, anterior, aveau domiciliul în 
acte în... Călărași și, respectiv, în Bucu-
rești.

E grav și trist că după ce au „termi-
nat” treaba în Călărași, „înghesuiții” vor 
să pună mâna pe județul Prahova. Iar 
aranjamentele pe care le fac în actele de 

identitate denotă deopotrivă disperare, 
caractere periculoase și înșelătoare!

Cu toate aceste sforțări ale domnii-
lor lor, suntem convinși că prahovenii nu 
se vor lasa păcăliți!

P.S. Când și-a încheiat mandatul de 
parlamentar în circumscripția electora-
lă nr. 12 Călărași, Iulian Dumitrescu s-a 
transferat la Prahova, căpătând buletin 
de Plopeni, cu sprijinul direct al subor-
donatului său din partid, Dragoș Niță. 
Care, se vede treaba, a mers mai depar-
te cu milostenia și l-a primit în spațiu, 
anul acesta, și pe un fugar din Călărași – 
Dumitru Tudone!

Noiembrie 2015: Baronul 
Dumitrescu visa sã ajungã 

preºedinte de Consiliu 
Judeþean. La Cãlãraºi. 
Ulterior, s-a rãzgândit!

Senatorul Iulian Dumitrescu vrea la Consiliul Județean

La conferința de presă ce a avut loc la sediul organizației județene a PNL Călărași 
a fost prezent, săptămâna aceasta, senatorul Iulian Dumitrescu. Acesta a fost între-
bat dacă va pleca să candideze la Prahova, conform unor discuții ce au avut loc în ca-
drul partidului, la nivel central, sau dacă va rămâne la Călărași să candideze, în 2016.

Senatorul Iulian Dumitrescu a răspuns: “Au fost discuții că pot pleca la Prahova. 
Dar eu sunt aici, nu e nimic de discutat. Partidul mai are nevoie de oameni care să 
coordoneze organizații în țară. Dacă aici Răducu Filipescu îl are pe Dan Motreanu, dar 
și pe mine, în alte județe nu este aceeași situație și, practic, de acolo a plecat discuția. 
Dar sunt aici și mă simt foarte bine! Dacă mi s-ar fi impus să plec, era altceva!”

Întrebat dacă și-ar dori să ocupe funcția de președinte de Consiliu Jude-
țean, la Călărași, senatorul Dumitrescu a răspuns pozitiv, spunând că, toto-
dată, dacă PNL va veni la guvernare, după alegeri, ar fi valabilă și o posibilă 
funcție de ministru pe care să o ocupe în guvernul liberal.

Sursa: https://actualitateacalarasi.eu/senatorul-iulian-dumitrescu-vrea-la-con-
siliul-judetean/
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Un baron cu terenuri, case, împrumuturi 
la partid ºi datorii la rude

Declarația de avere a baronului Iulian Dumi-
trescu, inițial senator de Călărași și mai apoi de 
Prahova, conține multe ciudățenii. Deține tere-
nuri intravilane și extravilane, două apartamente 
în București, are mașini de lux, conturi și depozite 
bancare. Are și datorii la o rudă apropiată, sume 
care se ridică la 200.000 de RON și 100.000 de 
euro, la care se adaugă un credit de 147.127 de 
euro și un alt împrumut luat de la o persoană fizi-
că, de 180.000 de dolari.

Baronul de Călărași a avut însă bani să îm-
prumute Partidul Național Liberal și unele per-
soane fizice, cu aproape 100.000 de RON.

Dumitrescu a câștigat pe de altă parte, doar 
anul trecut, pe persoană fizică, 565.750 RON din 
cedarea folosinței a două terenuri, unul în comu-
na Berceni Ilfov și celălalt în Răzvad – Dâmbovița, 
sumă la care se adaugă indemnizația de senator 
de 131.412 RON.



Cine este senatorul PNL prins cu o dublã minciunã 
de Paula Herlo: „A fost halucinant!”

Pe senatorul PNL Iulian Dumitrescu, 
jurnalista Paula Herlo l-a găsit la ședința 
biroului politic al PNL de la Senat, astfel că 
l-a așteptat să termine discuțiile, ca să îl în-
trebe despre afacerile lui în județul Călărași.

Însă senatorul liberal a aflat de la co-
legii săi, care veneau la ședință, că este aș-
teptat pe hol de către o echipă a emisiunii 
”România, te iubesc!”, așa că ... s-a lăsat aș-
teptat, sperând că Paula Herlo va renunța. 
Ceea ce nu s-a întâmplat, bineînțeles.

La un moment dat, parlamentarul a ră-
mas aproape singur în sală. Timpul trece... 
și apare după mai bine de 30 de minute:

”Nu am făcut afaceri în Călărași, sunt 
legende și povești, multe. N-am făcut afa-
ceri decât până în 2008, nu am avut trea-
bă cu statul și vă mulțumesc și vă urez o zi 
bună.” - spune Iulian Dumitrescu în timp ce 
încerca să scape de jurnalista Pro TV îndrep-
tându-se spre liftul Parlamentului.

Însă senatorul PNL Iulian Dumitrescu 
a făcut afaceri în Călărași din 2007 până 
în 2009, alături de asociatul său, semnând 
contracte în valoare de aproximativ 5 mili-
oane de euro.

În 2008, Dumitrescu și-a cesionat ac-
țiunile către asociatul său, dar a continuat 

să semneze contracte cu Consiliul Județean 
în calitate de director, inclusiv în 2009. Din 
2010 nu mai semnează contracte, iar expli-
cația vine puțin mai târziu, pentru că se ho-
tărăște să intre în politică.

În 2012 a apărut pe afișe electorale și a 
cerut să fie votat senator de Călărași. Susți-
nătorul candidaturii a fost chiar semnatarul 
contractelor de asfaltări, Răducu Filipescu, 
președintele Consiliului Județean.

După retragerea lui, în afaceri a intrat 
tatăl său, alături de fostul asociat, care a în-
cheiat contracte la Călărași.

Acuzat că ar fi în spatele unui grup de 
interese, Paula Herlo i-a cerut senatorului 
un punct de vedere.

Semnăturile lui apar pe contracte in-
clusiv în 2009. Ca o coincidență, după ce 
Dumitrescu ajunge senator, fostul asociat 
câștigă lucrare după lucrare în Călărași. În 
programul PNDL, județului Călărași i-au fost 
alocate aproximativ 90 de milioane de euro. 
Peste 50 de milioane au ajuns la firmele de-
ținute de fostul său asociat.

”A fost halucinant. Aveam așa un teanc 
de contracte, toate semnate de Iulian Du-
mitrescu. Iar el îmi spunea, uitându-se în 
ochii mei, că n-a făcut afaceri cu statul și că 

a avut afaceri până în 2008. Ori eu aveam 
contracte inclusiv din 2009. Deci, iată, 2 
minciuni în același timp: 1, n-a făcut afaceri 
cu statul, 2 n-am semnat după 2008. (...)

Întrebarea mea a fost: de ce ai alege să 
minți într-o situație de genul ăsta? De ce să 
te ascunzi, de ce să nu spui adevărul? Că da, 
până în 2009 am semnat sau până în 2010, 
după care am intrat în politică și a rămas 
asociatul meu și nu mă mai interesează. Nu 
era nicio problemă să fi făcut afaceri. Noi 
încercam doar să ne lămurim până când 

a făcut afaceri, ce s-a întâmplat cu acele 
afaceri.” - a spus Paula Herlo în podcastul 
”România, știi bine!”, episodul 30, difuzat 
exclusiv online pe www.stirileprotv.ro, pe 
www.protvplus.ro, pe canalul de YouTube 
“Romania, te iubesc!” și pe paginile noastre 
de Facebook: ”România, te iubesc!” și Știri-
le Pro TV.

Sursa: https://stirileprotv.ro/roma-
nia-te-iubesc/un-senator-pnl-a-fost-prins-
cu-o-dubla-minciuna-de-paula-herlo-a-
fost-halucinant.html

Senatorul Iulian Dumitrescu 
a făcut afaceri în Călărași din 2007 
până în 2009, alături de asociatul 
său, semnând contracte în valoare 
de aproximativ 5 milioane de euro.

În 2008, Dumitrescu își cesio-
nează acțiunile asociatului său, dar 
continua să semneze contracte cu 
Consiliul Județean în calitate de di-
rector, inclusiv în 2009. Din 2010 nu 
mai semnează contracte, iar explica-
ția vine puțin mai târziu, pentru că se 
hotărăște să intre în politică.

În 2012 apare pe afișe electo-
rale și cere să fie votat senator de 
Călărași. Susținătorul candidaturii 
era chiar semnatarul contractelor de 
asfaltări, Răducu Filipescu, președin-
tele Consiliului Județean.

După retragerea lui, în afaceri a 
intrat tatăl său, alături de fostul aso-
ciat și încheie contracte la Călărași. 
Acuzat că ar fi în spatele unui grup 
de interese, am fost să-i cerem sena-
torului un punct de vedere.

Semnăturile lui apar pe con-
tracte inclusiv în 2009. Ca o coinci-
dență, după ce Dumitrescu ajunge 
senator, fostul asociat câștigă lucrare 
după lucrare în Călărași. În progra-
mul PNDL, județului Călărași i-au 
fost alocate aproximativ 90 de mili-
oane de euro. Peste 50 de milioane 
au ajuns la firmele deținute de fostul 
său asociat.

Doi angajați ai Consiliului Jude-
țean explică mecanismul prin care 
erau câștigate aceste licitații. Primă-
riile alegeau prin achiziție directă 
de cele mai multe ori aceeași firmă 
de proiectare, care făcea studiul de 
fezabilitate și proiectul tehnic, unde 
erau trecute cantități mici pentru 
materialele ce aduc profit firmelor 

de construcții.
Eduard Grama, director de dez-

voltare CJ Călărași: “Cantitățile mici 
erau trecute ca să nu fie interesante 
pentru ceilalți ofertanți. După închi-
derea licitației stabileau un câștigă-
tor, intra în relație cu dirigintele, care 
spune nu se poate executa cu aces-
te cantități. Și înaintau documente 
către beneficiar. Prin documente 
făceau notele de renunțare aferen-
te unor cantități supraevaluate - nu 
mai avem nevoie de trei produse - și 
mișcau banii de pe o linie pe alta. 
Dacă un preț real la asfalt era 50 lei 
pe tonă în oferă inițială, din acele 
note de renunțare pe cantitățile ace-
lea banii respectivi îi mutau pe 500 
lei pe tonă.”

Cei doi, care susțin că au trimis 
documentele la DNA, nu pun în dis-
cuție legalitatea câștigării contracte-
lor, ci felul în care ele au fost atribuite.

Toate aceste firme au trecut 
prin schimbări repetate de acționari 
ca, într-un final, să aparțină unor 
cetățeni albanezi. Inclusiv firma de 
proiectare din povestea câștigării li-
citațiilor e azi cu proprietar albanez. 
Am vrut să înțelegem de ce acești 
străini ar fi interesați să preia firme 
românești și i-am căutat în micul 
oraș din nordul țării.

Cel care figurează că ar deține 
Bucegi Management se arată speriat 
de situație și refuză să ne dea inter-
viu. Își recunoaște datele de identifi-
care și ziua nașterii, dar spune că nu 
știe cum de-au ajuns în România.

Cetățean albanez:
“-Fratele meu...Eu am o firmă 

în Italia, că-l are fratele meu, acum 
șase sau șapte ani. Face montare, 
dezmontare la Arena Vo... (nu se 

înțelege). A fost muncitor… Dar nu 
are legătură cu firma din România, 
în orice caz. Altă firmă (activitate) nu 
are familia mea, fratele meu!

-Tu nu ai fost niciodată în Ro-
mânia?

-Nu!
-România, niciodată nu ai fost 

aici?
-Nici de gând!”
Al doilea patron albanez locu-

iește în același oraș sărac. La el ar fi 
ajuns forma Carson, fosta EURO DG 
TRANSPORT.

Armando nu știe că e patron, 
dar își amintește că în urmă cu câți-
va ani a fost într-o vacanță plătită de 
un prieten în România. Pașaportul 
ar fi rămas la recepția hotelului, iar 
el susține că a semnat doar facturi 
pentru mâncare și băutură. Acum 
își pune întrebarea ce a semnat de 
fapt.

Armando:
“-Deci, voi ați fost în România în 

2012?
-Nu știu ce an exact, dar mai 

mult sau mai puțin, așa. Pașapor-
tul nu-mi amintesc fix... nu-l știu... 

L-au ținut (hotelul) pentru că le era 
frică să nu se fure nimic, crezând că 
suntem albanezi și cu acea ocazie i-a 
fost teamă de a nu-l fura, să nu luăm 
ceva de la hotel, deoarece era și de 
lux. Deci hotelul a fost foarte bun... 
Cam atât.

-Deci, nici firmă...nimic?
-Ce firmă zici omule? Unde 

există firma asta? Dacă aș avea sem-
nătura și același venituri, nu aș sta de 
vorba cu tine aici! Poate că ei și-ar fi 
făcut situația altfel, - poate au furat 
pașaportul ca și cum se mai face pe 
aici, cum se duce și primește pașa-
portul altcuiva, în țara asta a mea. 
Și când „a venit vorba” de mâncare 
(la hotel) probabil că m-am înscris 
la altceva... Dacă nu știu să citesc 
(în română)... Cum zici tu? Noi, aici 
în Albania știm că se întâmplă astfel 
de lucruri și nu înțelegem ce se va în-
tâmpla, - ci în străinătate cum o fi (în 
România). În Albania auzim aceste 
cazuri în fiecare zi, unul semnează și 
altul ia veniturile, de exemplu...”

Am încercat să obținem un 
punct de vedere de la fostul asociat, 
dar actuala firmă nu are site și niciun 

număr de contact. La adresa oficială 
de la Registrul Comerțului am găsit 
doar o casă în construcție.

Specialiștii în infracționalitate 
economică nu sunt străini de aceste 
lucruri, pentru că le-a atras atenția 
numărul mare de albanezi concen-
trați în zona de construcții și susțin 
că au în lucru o cercetare în acest 
sens de anul trecut, când au început 
să verifice aceste firme.

Comisar Claudiu Enache, IGP: 
“Odată cu cesiunea se realizează un 
transfer scriptic, astfel că dacă vine 
un control, sunt trimiși la administra-
torii de drept și e dificil, ca organ de 
control, să găsească persoane care 
locuiesc în alt stat. De răspunderea 
penală, atât cât au avut calitatea de 
administratori nu scapă, dar e foar-
te dificil de reconstituit activitatea și 
documentația contabilă.”

Dincolo de acuzații, lupte poli-
tice, interese de grup, un lucru este 
cert: după sutele de milioane de 
euro investite în județ, Călărașiul are 
în continuare 200 de kilometri de 
drumuri de piatră și alți 197 km de 
pământ. Doar cinci comune au gaz, 
iar investiții nu prea există. Oamenii 
trăiesc la limita sărăciei într-un județ 
cu o bogăție uriașă. Acesta e județul 
Călărași: sărăcit de politicieni, de in-
competență, de neștiință, de nepu-
tință. Și, probabil va mai curge multă 
apă pe Dunăre până când se va trezi 
din amorțeala ultimilor 30 de ani și 
va începe să strălucească.

Sursa: https://stirileprotv.ro/
romania-te-iubesc/cum-s-au-tre-
zit-doi-albanezi-patroni-de-fir-
me-in-calarasi-schema-infractiona-
la-care-a-imbogatit-capii-judetului.
html
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Cu câteva luni înainte de a face ali-
anță electorală pentru a-l susține la ale-
gerile locale pe baronul de Călărași Iulian 
Dumitrescu, cei de la USR-PLUS atacau 
din răsputeri PNL. “PNL, un partid de 
hoți și de mafioți”, spuneau cei de la USR 
chiar la finalul lunii iulie. “PNL, apărăto-

rul hoților de lemne! Bandiților!”, erau  
expresiile folosite la adresa liberalilor de 
către deputatul USR Emanuel Ungureanu, 
preluat de USR Prahova.

Iar Mihai Polițeanu, președintele USR 
Prahova, care apare acum cot la cot cu baro-
nul de Călărași Iulian Dumitrescu și îi susține 

candidatura pentru șefia Consiliului Județean, 
joacă la dublu. La județ îi sprijină pe liberali, 
dar în campania pentru Ploiești îi atacă.

Mihai Polițeanu, președinte USR Pra-
hova: “Când domnul Volosevici se afișa cu 
și o susținea pe Elena Udrea, eu protes-
tam public împotriva numirii prietenei lui 

Udrea, Alina Bica, la șefia DIICOT.
Când domnul Volosevici se prezintă 

din nou în fața ploieștenilor pentru a le 
cere iar votul, trebuie să ne aducem amin-
te toate aceste lucruri. Nu toți suntem la 
fel, nu toate partidele sunt aceeași mizerie, 
unii suntem clar mai buni decât alții. Alian-
ța USR PLUS este fundamental mai bună 
decât PNL pentru Ploiești, așa cum Alianța 
PNL USR PLUS este fundamental mai bună 
decât PSD-Cosma pentru Prahova”. 

Deci baronul venit de la Călărași e bun 
de susținut la CJ, dar Volosevici merită îm-
proșcat cu noroi și cu gunoi la Ploiești, doar 
pentru că Volosevici l-a deranjat pe Poli-
țeanu, prietenul Monicăi Macovei!

Dumitrescu, PNL, Poliþeanu ºi 
USR-PLUS - adversari sau aliaþi?

Iulian Dumitrescu a 
venit în Prahova și cu gru-
purile sale de interese de 
pe malul Dunării. Este bine-
cunoscut faptul că l-a anga-
jat la Instituția Prefectului 
Prahova pe un fost angajat 
al Consiliului Județean Călă-
rași, Dumitru Tudone, care 
a deținut funcția de secre-
tar al județului în care baro-
nul Dumitrescu a făcut bani 
cu nemiluita din contracte 
cu instituțiile publice.

Dumitru Tudone este 

acum pe lista candidaților co-
muni PNL-USR-PLUS la Con-
siliul Județean Prahova și îm-
parte cu Iulian Dumitrescu, 
cel puțin pe hârtie, același 
apartament din Plopeni.

Tudone nu este sin-
gurul personaj pe care l-a 
trasferat Dumitrescu de la 
Călărași în județul Prahova. 
Ca el mai sunt mulți oame-
nii cu funcții, asmuțiți de 
baronul de Călărași asupra 
adversarilor politici și a sus-
ținătorilor acestora.

Dumitrescu a venit 
în Prahova ºi cu grupul 

de la Cãlãraºi

Baronul de Cãlãraºi, luat în colimator chiar ºi 
de actualii aliaþi: „Senatorul Melcilor!”

În luna mai 2020, în plină stare de 
urgență, baronul de Călărași travestit 
în candidat la funcția de președinte al 
Consiliului Județean Prahova își făcea 
campanie prin spitale. 

Unul dintre acestea a fost cel de la 
Câmpina, unde s-a pozat alături de pri-
marul Horia Tiseanu (abandonat acum de  
PNL), cu precizarea că a ajutat la achiziți-
onarea unui aparat necesar unității me-
dicale. 

Afirmație mincinoasă, taxată inclusiv 
de actualii săi aliați, de la USR Prahova.


