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Condamnat pentru evaziune

Berlusconi,
la închisoare?!

A

vocaţii lui Silvio Berlusconi vor
face recurs pe 9 sau 10 noiembrie,
împotriva condamnării fostului şef
al Guvernului italian la închisoare
cu executare pentru fraudă fiscală în
dosarul Mediaset.
Fostul premier a fost condamnat în
prima instanţă la patru ani de închisoare,
fiindu-i interzisă exercitarea unui mandat
public timp de trei ani. Pedeapsa a fost
însă redusă la un an, deoarece Berlusconi
beneficiază de o amnistie pentru trei ani,
în virtutea unei legi care datează din 2006
şi care a fost dată de guvernarea de stânga
pentru a reduce suprapopularea puşcăriilor.
Condamnarea nu e totuşi executabilă atâta
timp cât nu va fi pronunţată o sentinţă
definitivă - după apel şi hotărârea Curţii
de Casaţie. Or, până atunci, faptele au
timp suficient să fie prescrise. Procurorii
ceruseră o pedeapsă de trei ani şi opt luni
de privare de libertate pentru fraudă la
achiziţionarea a 3.000 de filme americane
de către trustul Mediaset la sfârşitul anilor
‘90, o afacere de 470 de milioane de euro,
realizată prin companii înregistrate în
paradisuri fiscale. Berulsconi ar fi majorat
artificial drepturile de difuzare, reducând
cotele de plată a impozitelor. Paguba
totală adusă Fiscului se ridică astfel la 250
de milioane de dolari, echivalentul a 193
de milioane de euro.
În vârstă de 76 de ani, Il Cavaliere

26

a anunţat solemn că renunţă să se mai
prezinte la alegerile legislative prevăzute
în primăvara lui 2013, adăugând totuşi
că se simte obligat să rămână în politică
pentru a reforma justiţia italiană.”Sper ca
altor cetăţeni italieni să nu li se întâmple
ce mi s-a întâmplat mie”, a spus fostul şef
al executivului italian, care a afirmat că
sentinţa primită „a depăşit orice limită,
iar eu nu pot accepta să fiu prezentat ca
un delincvent”. Berlusconi a atacat apoi
Germania, ţară care „deţine hegemonia în
Europa şi care a impus cu forţa măsuri de
austeritate Uniunii Europene”. Il Cavaliere
este convins că numeroasele critici pe
care el însuşi le-a adus în trecut politicilor
decise în Europa de Germania şi de Franţa
au dus la discuţii în contradictoriu cu
Angela Merkel şi Nicolas Sarkozy, „care au
încercat să-mi ucidă credibilitatea la nivel

internaţional”. Berlusconi l-a criticat şi pe
actualul premier italian, Mario Monti,
susţinând că acesta, în loc să modifice
Constituţia, s-a limitat să adopte sută la
sută „deciziile Germaniei, iar Italia este în
recesiune”. Berlusconi a mai declarat că, în
ţara sa, Curtea Constituţională „nu este o
instituţie de garanţie, ci un organism politic
de stânga”, „Fiscul italian îi exasperează pe
contribuabili, prin extorcare fiscală, iar în
Italia nu există o adevărată democraţie, ci
o magistrocraţie, o adevărată dictatură a
magistraţilor”. Pentru Il Cavaliere urmează
şi decizia în scandalul „Rubygate”, în care
e acuzat că a întreţinut relaţii sexuale cu o
minoră şi că a abuzat de funcţia sa pentru
a presa autorităţile s-o elibereze după ce
aceasta fusese arestată pentru prostituţie.
Magda Comişel

