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www.mediafax.ro/social/campeanu-reducerea-contributiei-sociale-cu-5-si-cresterea-salariului-minim-aplicate-din-2013-9
628394 Luni, 28 mai 2012   Ioan Avram Mure&#351;an, condamnat definitiv la &#351;apte ani de închisoare cu
executare pentru deturnare de fonduri      Ioan Avram Mure&#351;an (Imagine: Razvan Chirita/Mediafax Foto)   Fostul
ministru al Agriculturii Ioan Avram Mure&#351;an a fost condamnat definitiv, luni, de instan&#355;a
suprem&#259;, la &#351;apte ani de închisoare cu executare, în dosarul în care este acuzat de deturnare de
fonduri. Completul de cinci judec&#259;tori al instan&#355;ei supreme a men&#355;inut astfel condamnarea
decis&#259;, în aprilie 2011, în cazul lui Ioan Avram Mure&#351;an de c&#259;tre instan&#355;a Înaltei
Cur&#355;i de Casa&#355;ie &#351;i Justi&#355;ie care a judecat la fond acest dosar.   Instan&#355;a
urmeaz&#259; s&#259; emit&#259; mandatul de executare a pedepsei, care va fi trimis în cazul lui Ioan Avram
Mure&#351;an la Serviciul Urm&#259;riri din Poli&#355;ia Baia Mare, pentru punerea în executare.   De asemenea,
Completul de cinci judec&#259;tori a p&#259;strat &#351;i sentin&#355;ele decise în cazul celorlal&#355;i
inculpa&#355;i din dosar.   Astfel, Ioan Enea Tru&#355;&#259; a r&#259;mas cu pedeapsa de &#351;apte ani de
închisoare cu executare pentru deturnare de fonduri &#351;i a fost achitat pentru complicitate la luare de mit&#259;, iar
Silvia C&#259;pitanu (fost&#259; Buzatu) a primit o pedeaps&#259; de cinci ani de închisoare cu executare pentru
deturnare de fonduri.    &#350;i în cazul acestora, instan&#355;a va emite mandatele de executare a pedepselor primite.
Pe latur&#259; civil&#259;, instan&#355;a i-a obligat pe cei trei, în solidar, la plata a 2.950.768,89 lei desp&#259;gubiri
civile c&#259;tre Ministerul Agriculturii.   Jiga Dan a fost achitat pe motiv c&#259; fapta nu exist&#259; în cazul
acuza&#355;iei de luare de mit&#259;.   Avram Mure&#351;an, Ioan Tru&#355;&#259; Enea (fost secretar general
adjunct &#351;i consilier în cadrul Ministerului Agriculturii &#351;i Alimenta&#355;iei - MAA), Silvia C&#259;pitanu (fost
director general al Direc&#355;iei Integrare European&#259; &#351;i Cooperare Interna&#355;ional&#259; din MAA)
&#351;i Dan Jiga (fost director general al Direc&#355;iei Generale Economice &#351;i Rela&#355;ii Bugetare din MAA)
au fost trimi&#351;i în judecat&#259; în acest dosar în 18 decembrie 2003.   Procurorii l-au acuzat pe Ioan Avram
Mure&#351;an c&#259;, în calitate de ministru, ar fi întocmit, în mai 1999, noiembrie 1999 &#351;i aprilie 2000, mai
multe rapoarte pentru scoaterea din rezerva de stat sub form&#259; de împrumut a cantit&#259;&#355;ii de 5.000 de
tone ulei, beneficiar fiind SC Sun Oil SRL Râmnicul de Jos - jude&#355;ul Constan&#355;a.   Anchetatorii au stabilit
c&#259; Mure&#351;an, Tru&#355;&#259; &#351;i C&#259;pitanu ar fi schimbat destina&#355;ia fondului de
contrapartid&#259; aferent împrumutului extern acordat de Agen&#355;ia pentru Dezvoltare Interna&#355;ional&#259;
a Statelor Unite Guvernului României (conform conven&#355;iei încheiate la 5 aprilie1993) &#351;i au folosit acest fond
în alte scopuri decât cele prev&#259;zute de HG 949/1999, cauzând atunci Ministerului Agriculturii o pagub&#259; de
29.507.688.963 de lei vechi.   Instan&#355;a i-a mai judecat pe Tru&#355;&#259; &#351;i Jiga pentru c&#259;, în
calit&#259;&#355;ile pe care le aveau în Ministerul Agriculturii, au pretins bani de la denun&#355;&#259;torul Valentin
Nedelcu, pentru acordarea unor prime de export de grâu &#351;i porumb, precum &#351;i pentru facilitarea unor credite
pentru achizi&#355;ionarea de produse agricole.  
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