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JUSTIÞIE

Lista neagrã a parlamentarilor condamnaþi
Europarlamentarul PDL Monica Macovei a
publicat, pe blogul sãu, o listã cu ºase parlamentari români în funcþie condamnaþi
(definitiv sau nedefinitiv) ºi cu 13 parlamentari trimiºi în judecatã care încã mai
voteazã legi în numele românilor. Monica
Macovei spune cã a fãcut publice aceste
liste la solicitarea cititorilor.
Pe lista parlamentarilor condamnaþi definitiv se aflã Dan Ilie Morega, deputat independent, condamnat definitiv la 3 ani de
închisoare cu suspendare, ºi Cosmin
Popescu, deputat independent, condamnat
definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare, pentru fals intelectual ºi
favorizarea infractorului în legãturã cu
infracþiuni de corupþie.
Parlamentarii condamnaþi nedefinitiv, de
pe lista lui Macovei, sunt:
• Eugen Bãdãlan, ales deputat din partea
PDL, condamnat în primã instanþã la 4 ani
de închisoare cu suspendare, pentru abuz în
serviciu contra intereselor publice, în
formã calificatã ºi continuatã.
• ªerban Mihãilescu, senator UNPR, condamnat în primã instanþã la un an de
închisoare cu suspendare, pentru primire de
foloase necuvenite ºi nerespectarea

regimului armelor ºi muniþiilor sãvârºitã în
legãturã cu infracþiunea de foloase necuvenite.
• Adrian Nãstase, deputat PSD, condamnat
în primã instanþã la 2 ani de închisoare cu
executare, pentru folosirea influenþei sau

autoritãþii funcþiei de preºedinte al unui
partid, în scopul obþinerii pentru sine sau
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite, în formã continuatã.
• Virgil Pop, ales deputat din partea PNL,
autosuspendat din partid, condamnat în
primã instanþã la 5 ani de închisoare cu
executare, pentru trafic de influenþã în
formã continuatã, fals în înscrisuri sub
semnãturã privatã comis în formã continuatã ºi spãlare de bani în forma agravatã.
Pe lista celor trimiºi în judecatã, europarlamentarul enumerã 13 demnitari români, în
frunte cu fostul ministru al Justiþiei, Tudor
Chiuariu. Alãturi de acesta se numãrã
Nicolae Dobra (PDL), Ion Dumitru (PSD),
Marian Ghiveciu (PSD), Dragoº Iftimie
(PDL), Miron Mitrea (PSD), Andi Sorin
Pandele (PDL), Dan Pãsat (PDL), Monica
Iacob Ridzi (PDL), Mugurel Surupãceanu
(PSD), Florin Turcanu (PNL), Cãtãlin
Voicu (PSD) ºi Dan Voiculescu (PC).
Europarlamentarul precizeazã cã a întocmit
lista neagrã consultând surse deschise ca
ºtirile din presã ºi comunicatele DNA sau
DIICOT, precizând cã este posibil ca
aceasta sã nu fie exhaustivã.
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