
Portalul Sindical
http://portalulsindical.ro

Dup&#259; rejudecarea cauzei, pe fond, la Curtea de Apel Bucure&#351;ti, Fostului &#351;ef al OPC Bra&#351;ov i s-a redus pedeapsa cu 3 ani
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www.mytex.ro/prima-pagina/sentint-dupa-rejudecarea-cauzei-pe-fond-la-curtea-de-apel-bucuresti-fostului-sef-al-opc-bra
sov-i-s-a-redus-pedeapsa-cu-3-ani_311277.php Sambata, 24 martie 2012   SENTIN&#354;Ã. Dup&#259; rejudecarea
cauzei, pe fond, la Curtea de Apel Bucure&#351;ti, Fostului &#351;ef al OPC Bra&#351;ov i s-a redus pedeapsa
cu 3 ani   În urma rejudec&#259;rii dosarului în care fostul &#351;ef al OPC Bra&#351;ov, Ionel Sp&#259;taru, a fost
acuzat de luare de mit&#259; &#351;i coinculpatul Alexandru Mu&#351;at, pentru complicitate, magistra&#355;ii
Cur&#355;ii de Apel Bucure&#351;ti le-au redus pedepsele. Astfel, Sp&#259;taru a r&#259;mas cu cinci ani de
închisoare, din opt câ&#355;i hot&#259;râser&#259; judec&#259;torii Tribunalului Bucure&#351;ti, iar Mu&#351;at cu
trei ani cu suspendare, cu un an mai pu&#355;in fa&#355;&#259; de prima condamnare, sub supraveghere
judiciar&#259; pe o durat&#259; de 5 ani, ca termen de încercare.  Pe lâng&#259; anii de închisoare pe care îi are de
executat, în sentin&#355;a lui Ionel Sp&#259;taru a fost trecut&#259; &#351;i interzicerea unor drepturi civile, pe o
durat&#259; de 3 ani, dup&#259; executarea pedepsei principale. A&#351;a cum ni s-a precizat în motivarea
sentin&#355;ei, pe durata procesului, instan&#355;a a luat la cuno&#351;tin&#355;&#259; c&#259; inculpatul
Sp&#259;taru a restituit martorului denun&#355;&#259;tor Kungl Laura Claudia suma de 10.000 de euro, conform
ordinului de plat&#259;, în valut&#259;, înregistrat în 8 februarie. Totodat&#259;, &bdquo;ia act c&#259; inculpatul
Sp&#259;taru Ionel a consemnat, pe seama &#351;i la dispozi&#355;ia DNA, suma de 500 de euro, conform recipisei
din 23 februarie&rdquo;.  În consecin&#355;&#259;, i-a fost anulat&#259; &#351;i m&#259;sura sechestrului
asigur&#259;tor asupra imobilului situat în Bra&#351;ov, pe str. Castanilor, luat&#259; prin ordonan&#355;&#259;
judec&#259;toreasc&#259;.  Totodat&#259;, Sp&#259;taru este obligat s&#259; pl&#259;teasc&#259; suma de 26.000
de lei, iar Mu&#351;at 20.000 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.  Hot&#259;rârea nu este
definitiv&#259; &#351;i poate fi atacat&#259; cu recurs în termen de 10 zile de la pronun&#355;are, datat&#259; 23
martie 2012. 
 Remember
 În rechizitoriul trimis instan&#355;ei, procurorii anticorup&#355;ie au notat: &bdquo;În perioada iulie - octombrie 2011,
în calitate de &#351;ef al CJPC Bra&#351;ov, inculpatul Sp&#259;taru Ionel a pretins de la o persoan&#259;
denun&#355;&#259;toare, administrator al unei societ&#259;&#355;i comerciale (din Pia&#355;a de Gros din Stupini -
n.r.), suma de 300.000 de lei, din care a primit, prin intermediul altor persoane, în mai multe tran&#351;e, 70.000 de
euro. Banii au fost pretin&#351;i &#351;i primi&#355;i pentru ca, în exercitarea atribu&#355;iilor sale de serviciu,
s&#259; revoce o decizie prin care a fost închis&#259; activitatea unui agent economic pe o perioad&#259; de 5
luni&rdquo;.  Sursa citat&#259; a precizat c&#259; al doilea inculpat în cauz&#259;, Alexandru Mu&#351;at, l-a ajutat pe
Sp&#259;taru s&#259; primeasc&#259; ultimele dou&#259; tran&#351;e din suma men&#355;ionat&#259;, în valoare
de 60.000 de euro. 
 Procurorii au cerut 15 ani Procurorii DNA, care au solicitat pedeapsa maxim&#259;, de 15 ani, pentru Sp&#259;taru au
sus&#355;inut în instan&#355;&#259; ca cercer&#259;rile s&#259; fie desf&#259;&#351;urate cu inculpatul în stare de
arest preventiv, cu probe ob&#355;inute în decursul lunilor scurse de la momentul denun&#355;ului, în iulie, pân&#259;
când s-a trecut la re&#355;inerea lui.  A&#351;a cum s-a men&#355;ionat în actul de cercetare, în seara de 11
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octombrie au fost descoperi&#355;i, în ma&#351;ina pe care Sp&#259;taru o conducea, banii reclama&#355;i de
denun&#355;&#259;toare c&#259; i-ar fi dat cu titlu de mit&#259; - mai pu&#355;in 500 de euro, despre care nu se
&#351;tie nimic, pentru c&#259; la num&#259;r&#259;toare nu au ie&#351;it decât 59.500 de euro. Valoroasele
&bdquo;pliante&rdquo;, a&#351;a cum au fost denumi&#355;i banii de Sp&#259;taru, aspect constatat din
înregistr&#259;rile ambientale &#351;i telefonice de c&#259;tre anchetatori, au fost g&#259;si&#355;i cu ocazia
flagrantului &bdquo;în habitaclul ma&#351;inii, în scaunul dreapta, cel de lâng&#259; &#351;ofer, în
sp&#259;tar&rdquo;, dup&#259; cum s-a notat în procesul verbal de constatare. În sursa men&#355;ionat&#259; s-a
precizat c&#259;, dup&#259; numeroase convorbiri telefonice cu femeia care l-a denun&#355;at, a fost stabilit&#259;
întâlnirea pentru a-i fi înmâna&#355;i banii, undeva în Bucure&#351;ti. La instrumentarea acestui dosar, procurorii au
colaborat cu ofi&#355;eri SRI - Sec&#355;ia Jude&#355;ean&#259; Bra&#351;ov &#351;i Structura de securitate
intern&#259;. Camelia VLAD
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