JUSTIŢIE

Marile dosare, sezonul de primăvară
Anul 2012 a fost unul dintre cele mai prolifice pentru justiţia românească în ceea ce
priveşte marile dosare. Se pare că nici 2013 nu se lasă mai prejos. Cea mai importantă
decizie a fost condamnarea fostului premier Adrian Nastase pentru fapte de corupţie,
o premieră în justiţia românească, zilele acestea aştepând eliberarea condiţionată.
A urmat apoi Sorin Ovidiu Vântu, la fel şi el aşteată o decizie a judecătorilor, în
caz contrar, de ziua oamenilor muncii… va fi liber, la termen. Cel mai controversat
dosar este cel al lui Dan Voiculescu, dosar care, deşi aproape de final, s-a mutat de la
Înalta Curte la Tribunal şi invers după ce liderul PC a jucat ping-pong cu funcţia de
senator. Acesta îşi aşteaptă sentinţa pe 8 martie. La încălzire, “pe marginea terenului”
aşteaptă fraţii Becali, George Copos, Mihai Stoica, Jean Pădureanu, Gheorghe
Popescu, Gheorghe Neţoiu, Cristian Borcea, implicaţi în dosarul transferurilor din
fotbal. Ultimul, dar nu cel din urmă, este Gigi Becali care a fost condamnat la trei ani
de închisoare cu suspendare, în dosarul “sechestrărilor în portbagaj”.
Adrian Năstase,
cu un picior în libertate

Cel mai răsunător caz, acela al condamnării
fostului premier Adrian Năstase, în dosarul
“Trofeul calităţii”, se apropie de final. Cererea
de eliberare condiţionată a lui Adrian Năstase a
fost admisă de Judecătoria sector 4, iar Năstase
rămâne în închisoare însă până la judecarea
recursului. La judecarea cererii de eliberare înainte
de termen, procurorul de şedinţă a solicitat
instanţei Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti
respingerea acesteia, învocând faptul că deţinutul
nu a dovedit o atitudine de îndreptare, întrucât a
continuat să facă afirmaţii la adresa judecătorilor
care l-au condamnat. Avocatul Ion Cazacu
spunea că membrii Comisiei au luat în calcul
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pentru avizul favorabil activităţile desfăşurate de
Năstase în penitenciar, precum şi faptul că acesta
a publicat trei cărţi. Cazacu preciza că au fost luate
în considerare în stabilirea perioadei de executare
a pedepsei şi zilele petrecute de Năstase în Spitalul
Floreasca, scăzute din pedeapsă în urma unei
decizii a instanţei.Adrian Năstase a fost trimis în
judecată în acest dosar în 2009, fiind acuzat de
folosirea influenţei sau a autorităţii funcţiei de
preşedinte al unui partid în scopul obţinerii pentru
sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase. Potrivit procurorilor anticorupţie, în 2004,
Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC), sub
conducerea Irinei Jianu, a iniţiat organizarea unui
simpozion intitulat „Trofeul calităţii în construcţii”.
Procurorii susţin că taxele de participare strânse în
urma simpozionului au ajuns la patru companii
controlate de apropiaţi ai lui Năstase care, ulterior,
au mers către o firmă ce a prestat servicii în
campania prezidenţială a acestuia.

Ping –pong cu dosarul ICA

De departe cel mai controversat parcurs l-a
avut dosarul de corupţie al ex senatorului PC
Dan Voiculescu, procesul referitor la privatizarea
Institutului de Cercetări Alimentare. Dosarul
s-a mutat de două ori de la o instanţă la alta,
de la ICCJ la Tribunalul Bucureşti..şi invers.
Tărăganarea procesului a venit după ce Dan
Voiculescu a demisionat în 25 iunie –anul trecut-

