Bucurie: Ce călărășeni scapă
de mâna aspră a judecătorilor
O serie de oameni politici sau funcționari publici călărășeni
beneficiază de prevederile proiectului de lege privind
grațierea și de ordonanța de urgență privind modificările
Codului Penal, adoptate de Guvernul României în cursul serii
de 31 ianuarie 2017.
1. Stelian Fuia
Stelian Fuia este cel mai cunoscut politician călărășean
care scapă de închisoare, în urma adoptării proiectului de
lege privind grațierea, concomitent cu ordonanța privind
modificarea codurilor penale. Fost lider al Partidului
Democrat Liberal, din postura de deputat a fost numit ministru
al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, post pe care l-a ocupat
în perioada 9 februarie 2012 – 7 mai 2012. A fost acuzat de
Direcția Națională Anticorupție de comiterea infracțiunii de
abuz în serviciu. Stelian Fuia, în calitate de director la
Stațiunea Fundulea (în perioada 1 martie 2005 — 15 decembrie
2007), în înțelegere cu Daniel State, Dragoș Paraschivoiu și
Constantin Oprișan, a omis îndeplinirea unui act de serviciu,
respectiv nu a efectuat demersuri pentru prezentarea
documentelor din care rezulta că proprietar al unor bunuri era
statul român, în cadrul unei proceduri de executare silită
derulate în perioada mai — decembrie 2005, fapt ce a condus la
scoaterea ilegală, prin procedură de licitație, a
respectivelor imobile din patrimoniul statului. A fost
condamnat, prin sentință definitivă emisă de Înalta Curte de
Casație și Justiție, la data de 29.06.2016, la o pedeapsă
privativă de libertate de 3 ani. În prezent, acesta se află
încarcerat la penitenciarul Poarta Albă.
2. Lotul ADR

Liviu Mușat, directorul Agenției de Dezvoltare Regională
Sud Muntenia, este și el judecat, la acest moment, într-un
dosar aflat pe rolul Tribunalului București și instrumentat de
procurorii Direcției Naționale anticorupție. Este acuzat de
abuz în serviciu asimilat infracțiunii de corupție, fiind
trimis în judecată sub control judiciar. Procurorii spun că,
în perioada decembrie 2013 — iulie 2014, fostul lider al
Consiliului Județean ialomița, Silvian Ciupercă, i-a
determinat pe Liviu Mușat, președintele ADR Sud Muntenia, dar
și pe alți inculpați din dosar, respectiv Mariana Vișan,
director adjunct ADR Sud Muntenia, dar și Scripcă Dragomir,
expert în cadrul Biroului Județean Ialomița al ADR Sud
Muntenia, să-și îndeplinească defectuos atribuțiile de
serviciu, în sensul amânării nejustificate a vizitelor de
monitorizare, cu scopul sprijinirii intereselor inculpatei
Elena Corina Trandafir, beneficiar și/ sau consultant în
cadrul unor proiecte cu finanțare europeană depuse la ADR Sud
Muntenia, astfel încât beneficiarii acestor proiecte să nu
suporte corecții financiare.
3. INDCA Fundulea
Un alt dosar răsunător, aflat pe rolul Tribunalului
Călărași, vizând infracțiunea de aduz în serviciu asimilat
infracțiunii de corupție, este cel în care figurează Jenel
Șerban, fost prefect al județului Călărași, în perioada 2000 –
2004, în prezent director al Oficiului Județean pentru
Finanțarea investițiilor Rurale. În același dosar,
instrumentat tot de către procurorii Direcției Naționale
Anticorupție, figurează ca inculpați și Chirică Constantin,
Cora Gheorghe, Coman Cornel, Tudor Lucian, Culea Dumitru,
Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Dorobanțu Dorel, Stan Aurel,
Năbârgeac Ion, Eneschi Toma, Giurea Constantin, Ifrim Elena,
Marcu Nicolae, Manea Victor, Jarul Eugeniu. În acest caz,
valoarea prejudiciului este de circa 4 milioane de euro.
Aceștia sunt acuzați că, pe 13 iulie 2007, Comisia județeană
de fond funciar Călărași, compusă din inculpații Jenel Șerban,

Cornel Coman, Eugeniu Jarul, Elena Ifrim, Ion Năbârgeac,
Aurelian Dobre, Dumitru Tudone, Gheorghe Cora și Toma Eneschi,
a aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de
1.982,54 hectare, aflată în administrarea INCDA Fundulea și
trecerea acesteia din domeniul public al statului în domeniul
privat al orașului Fundulea.Procurorii au apreciat că acest
transfer s-a realizat cu încălcarea competențelor prevăzute de
lege și fără a se verifica și clarifica situația juridică a
terenului, în condițiile în care nici nu exista o justificare
a delimitării suprafeței respective.
Evaluare uluitoare
La acest moment, ordonanța privind modificarea codurilor
penale prevede pedepse de la 6 luni la 3 ani sau amendă pentru
comiterea infracțiunii de abuz în serviciu, dacă prejudiciul
este mai mare de 200.000 lei. Procurorii DNA au stabilit că
valoarea de piață a suprafeței de 1.982,54 hectare, care a
fost scoasă din patrimoniul INCDA Fundulea, este de 25.468.621
de lei, mai precis 12.846 lei hectarul, fapt absolut uluitor,
prețul fiind nici la jumătate din cel de pe piața imobiliară.
În acest dosar, figurează ca inculpați primarii localităților
Fundulea, Tămădău Mare, Nicolae Bălcescu și Lupșanu. Cornal
Coman a fost subprefect al județului Călărași. Tudone Dumitru
este secretarul Consiliului Județean Călărași. Ifrim Elena
este șef serviciu la Prefectura Călărași.
4. Directorul executiv AJOFM
De amnistie și grațiere beneficiază și fostul director
executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de
Muncă Călărași. Cătălin Leonard Popescu a fost trimis în
judecată tot de către Direcția Națională Anticorupție, fiind
acuzat de comiterea infracțiunii de de complicitate la
tentativă de folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de
documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă
fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri
europene. În perioada 2010 – 2011, inculpatul Dobre Cornel,

administrator al unei societăţi comerciale, pentru a obţine o
finanţare nerambursabilă în valoare de 1.629.273 lei pentru
proiectul „Fermă piscicolă comuna Jegălia” (finanţare
nerambursabilă solicitată la data de 30 mai 2010), a prezentat
la autoritatea contractantă mai multe documente ce nu
reflectau realitatea, fără ca ulterior fondurile europene să
fi fost plătite inculpatului. Autoritatea de Management nu a
efectuat nici o plată către inculpatul Dobre Cornel, întrucât
cererile de rambursare depuse în cadrul proiectului nu au fost
aprobate, iar la data de 12 iulie 2012, contractul de
finanţare încheiat în 2010 a fost reziliat de către
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional pentru
Pescuit. Inculpatul Dobre Cornel a fost ajutat în încercarea
sa de a obţine fonduri europene în mod fraudulos de către
inculpaţii Florea Florin, Tănăsescu Iulian, Boboc Paul-Daniel
şi Popescu Leonard-Cătălin, care i-au pus la dispoziţie mai
multe documente false (oferte, contracte, facturi etc.), ce nu
reflectau realitatea şi care aveau să fie depuse de acesta la
autoritatea contractantă.
5. Cazul Sărulești
Condamnat la 2 luni de închisoare cu suspendare pentru
comiterea infracțiunii de neglijență în serviciu, Nicolae
Ghedzira, fostul primar al comunei Sărulești, până în anul
2012, scapă nepedepsit după ce procurorii Parchetului de pe
lângă Tribunalul Călărași l-au trimis în judecată, pentru
comiterea infracțiunii de abuz în serviciu contra intereselor
publice. La data de 1 iulie 2015, Nicolae Ghedzira și Vlad
Anghel, în calitate de administrator al unei societăți
comerciale, au fost reținuți și prezentați cu mandat de
arestare preventivă. Au fost acuzați că ar fi cauzat Primăriei
Sărulești un prejudiciu de 545.000 lei, prin decontarea de
lucrări fictive. În fapt, în perioada 2009-2012, s-au acceptat
facturi, situaţii şi centralizatoare de lucrări false, în baza
cărora Primăria Sărulești ar fi plătit nejustificat 545.517 de
lei, reprezentând lucrări neexecutate sau bunuri nelivrate şi

nefolosite în investiţiile respective. Prin aceste mijloace,
societatea Vlad Magic, din comuna Cuza Vodă, judeţul Călăraşi,
patronată de Vlad Anghel, ar fi obţinut foloase materiale
necuvenite, cauzând instituţiei publice un prejudiciu de
545.517 de lei. În cauză au fost dispuse măsuri asiguratorii
asupra bunurilor deţinute de cei în cauză, în cuantum de
224.103 lei. Alte două persoane figurează ca inculpate, pe
rolul Judecătoriei Lehliu Gară, în același dosar: Trifu Maria,
respectiv Simionescu Dumitru.
6. Lotul de la SAJ Călărași
Este amnistiat și tot lotul de la Serviciul Județean de
Ambulanță Călărași, în fapt Alecu Dragoș Nicolae, Ștefan
Eftimie Steluța, Antonaru Elena, Deacu Stelică, Savancea
Nicoleta, Ștefan Aurelia Mariana, Pavel Gheorghe, Deacu Lucica
Monica, Costache Dumitru Dănuț, Jiteanu Florentina Maria. Toți
au fost judecați pentru comiterea infracțiunii de abuz în
serviciu contra intereselor persoanelor, mai precis că au
mânărit niște concursuri de angajare. Singurul care a ajuns la
pușcărie, pentru o perioadă de 3 ani, este fostul director al
SJA Călărași, Alecu Dragoș Nicolae, prin sentință definitivă
emisă de Curtea de Apel București la data de 3.07.2014.

