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Banii groși, însă, stau în conturi. Cam un sfert de milion de lei într-un
singur cont. Deschis nu se știe când, probabil vom afla din următorul
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Dar nu e de mirare că, la bancă, stau conturile să facă implozie: de la
universitatea “Al. I. Cuza” din Iași, din pensie și de la MJ, Tudorel
încasează anual salarii de peste 620.000 de lei, deci cam 52.000 de lei
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