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DNA a anuntat inceperea urmaririi penale impotriva „lotului Birsan”. Judecatorul care si-ar fi avertizat colegele
despre ascultarea telefoanelor ar fi fostul presedinte al Sectiei Penale Anton Pandrea
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Directia Nationala Anticoruptie a anuntat, luni, printr-un comunicat remis presei, ca procurorii anticoruptie au inceput urmarirea penala impotriva sefei Sectiei de Contencios Administrativ de la ICCJ, judecatoarea Gabriela Victoria Birsan, precum si impotriva colegei sale, judecatoarea Iuliana Pusoiu, pentru trafic de influenta. Conform DNA, a mai fost inceputa urmarirea penala si impotriva avocatei Claudia Silinescu-Gherbovan si a
afaceristului Gabriel Chiriac, pentru cumparare de influenta. Dosarul este instrumentat de procurorul Ioan Viorel Cerbu (foto) de la Sectia I a DNA. Avocata Claudia Silinescu Gherbovan, impreuna cu omul de afaceri Gabriel Chiriac, au fost audiati luni de procurorii anticoruptie. Cat despre judecatorul de la Sectia Penala despre care procurorii au lasat sa se scurga informatia ca le-ar fi avertizat pe cele doua judecatoare asupra
faptului ca le erau ascultate telefoanele, Lumeajustitiei.ro a aflat ca ar fi vorba despre fostul sef al Sectiei Penale de la instanta suprema, judecatorul Anton Pandrea, pensionat de curand.
DNA le acuza pe cele doua judecatoare ca au primit excursii in strainatate, bijuterii si contravaloarea unor bilete de avion
Conform comunicatului remis presei de DNA, procurorul Cerbu a retinut in rezolutia de incepere a urmaririi penale faptul ca, „in perioada mai 2010 – mai 2011, invinuitele Birsan Gabriela Victoria si Pusoiu Iuliana au primit, in mod repetat, de la invinuitii Gherbovan – Silinescu Claudia si Chiriac Gabriel, diferite foloase reprezentand bijuterii, contravaloarea unor bilete de avion si plata cazarii pentru diferite deplasari in
strainatate, suportarea cheltuielilor ocazionate de organizarea unor petreceri la restaurant, asigurarea folosintei gratuite a unui apartament situat in Paris – Franta. Foloasele respective au fost primite in schimbul facilitarii solutionarii favorabile a unor dosare aflate pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal”.
Fostul sef al Sectiei Penale, Anton Pandrea, ar fi cel care le-a avertizat pe judecatoare ca sunt ascultate. Nu exista insa o proba directa. Procurorii au aflat de el dintr-o convorbire a judecatoarelor monitorizate

Procurorii DNA au lasat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa se scurga catre presa informatia ca in dosar a mai aparut un judecator de la Sectia Penala a instantei supreme, care ar fi cercetat pentru favorizarea infractorului, procurorii banuindu-l ca le-a avertizat pe cele doua judecatoare ca le sunt interceptate telefoanele. Desi numele acestuia nu a fost facut public, conform unor surse judiciare, acesta ar fi fostul sef al Sectiei
penale, judecatorul Anton Pandrea, care s-a pensionat recent. Pandrea a fost, conform acelorasi surse, si cel care a dat autorizatia de interceptare in acest caz. Proba pe care se bazeaza procurorii DNA pentru a sustine ca Anton Pandrea a fost judecatorul care si-a avertizat colegele ca sunt interceptate nu este una directa, ci una indirecta, in sensul ca DNA a interceptat o convorbire intre judecatoarele
monitorizate, discutie in cadrul careia cele doua au mentionat ca au fost anuntate de Pandrea asupra interceptarilor. Lumeajustitiei.ro a incercat sa ia legatura cu Anton Pandrea (in prezent pensionat) pentru a afla pozitia acestuia, insa acesta nu a raspuns la telefon si nici la sms-uri.
* Cititi aici comunicatul DNA
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