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Dowiedz się, co przeglądają Twoi znajomi i jeśli chcesz, udostępnij
im swoje aktywności.
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CBA weszło do Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego i trzech firm
PAP | 11.09.2012 | 13:35
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Agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego
zabezpieczają we wtorek dokumentację w
Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i trzech
prywatnych warszawskich firmach.
Zatrzymany został jeden z urzędników
resortu.
- O godzinie 9 agenci CBA weszli do
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Na
polecenie warszawskiej prokuratury okręgowej
(fot. Jupiterimages)
zabezpieczamy dokumentację zarówno tam, jak
i w trzech warszawskich firmach. Zatrzymana została jedna osoba - powiedział
PAP rzecznik Biura Jacek Dobrzyński.
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Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do sprawy wynika, że
zatrzymany został jeden z urzędników ministerstwa. Będzie doprowadzony do
prokuratury.
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- Współpracujemy z organami ścigania i mamy nadzieję na szybkie wyjaśnienie tej
sprawy - powiedział PAP rzecznik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Piotr Popa.
Z informacji RMF FM wynika, że sprawa ma związek z partnerstwem publicznoprywatnym. - Można się więc domyślać, że w grę wchodzą jakieś nie do końca
zgodne z prawem związki urzędników z przedsiębiorcami - podano na stronie
internetowej radia.

7% na tradycyjnej
Lokacie

TopNews - najpopularniejsze materiały WP.PL
TAGI: mrr, cba, afera, zatrzymanie

Nieruchom ości w ynajem , kupno,
sprzedaż
Dopisz dłużnika
do rejestru - ZA
DARMO!

OCEŃ

PODZIEL SIĘ

0

0

ZOBACZ WIĘCEJ W SERWISACH WP

Pytamy.pl

Wiadomości

Studio

Ale afera?

Kazimierz Marcinkiew icz:
gdy pow oływ ałem CBA, nie
spodziew ałem się tego!

cba miss i DJ Paroovex

Moto

KobiecyPoradnik.pl

Najlepsza lokata
na rynku

Sam decyduj ile
płacić za energię

NA JWA ŻNIEJSZE

SONDA

Tak, bo łamią praw o

NA JNOWSZE

Rewolucja w supermarketach. Nadchodzi
wielka zmiana! Nie zapłacisz...

Czy twoim zdaniem należy
zlikwidować parabanki?
Tak, bo to złodzieje

WIADOMOŚCI

'Krokodylki' zatrzymane
przez CBA

Zatrzymanie laktacji

Nie, bo nie można ich w inić
za naiw ność ludzi
Nie, bo działają w ramach
obow iązującego praw a
Nie mam zdania

…wp.pl/kat,9231,title,CBA-weszlo-do-Ministerstwa-Rozwoju-Regionalnego-i-trzech-firm,wid,14916…

Unia nakazuje. Oszczędzaj prąd!
To oni skupują naszą walutę!
Niespodziewane zjawisko
Nasz dług idzie jak woda. Popyt sięgnął 8 mld
USD
Kolejne Amber Gold jeszcze łatwiej zrobi ludzi
w konia

1/4

