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EXCLUSIV: DNA VREA SA O REDUCA LA TACERE PE UDREA – Stupefiant! Procurorii anticoruptie cer masuri
preventive impotriva Elenei Udrea. La Curtea de Apel Bucuresti a fost inregistrat un dosar avand ca obiect
luarea masurii arestarii preventive – control judiciar impotriva fostului ministru al Turismului. Cererea a fost
depusa in 4 martie, in dosarul in care Udrea a fost deja condamnata de judecatoarea Claudia Jderu. Aceeasi
Claudia Jderu judeca masura preventiva impotriva Elenei Udrea

Scris de Elena DUMITRACHE - George TARATA | Data: 04.03.2021 15:36

Incredibil! Procurorii anticoruptie cer masuri preventive impotriva Elenei Udrea, la doua zile dupa
condamnarea dispusa de judecatoarea Claudia Jderu de la Curtea de Apel Bucuresti. Halucinant, masura
preventiva fata de fostul ministru al Turismului este ceruta in acelasi dosar in care Elena Udrea a fost deja
condamnata la 8 ani de inchisoare pentru fapte de instigare la luare de mita si spalare de bani.
Conform informatiilor in posesia carora Lumea Justitiei a intrat, cererea procurorilor anticoruptie a fost
inregistrata in data de 4 martie 2020, la doua zile de prontarea solutiei de condamnare de catre
judecatoarea Claudia Jderu, si formeaza obiectul dosarului nr. 5230/2/2017/a2.
Culmea, dosarul nou format la Curtea de Apel Bucuresti care figureaza cu obiect "luarea masurii arestarii
preventive - controlul judiciar" fata de Elena Udrea urmeaza sa fie judecat de aceeasi judecatoarea care a
dispus solutia de condamnare a ex-ministrului Turismului. Totusi, conform surselor noastre, masura
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preventiva ceruta este cea a controlului judiciar. Practic, judecatoarea Claudia Jderu va judeca un dosar in
care s-a dezinvestit odata cu pronuntarea solutiei din 2 martie 2020.
Cel mai proabil, cererea facuta de procurorii anticoruptie este facuta pe motiv ca ar exista riscul ca Elena Udrea sa
fuga din tara, desi cel putin la nivel public nu exista nicio dovada in acest sens. Nu este insa exclus ca aceasta
masura sa fie luata pentru a opri dezvaluirile si acuzatiile pe care fostul ministru al Turismului le face de la data
pronuntarii solutiei de condamnare.
Acuzatii care, ce sa vedeti, vizeaza personaje precum Laura Kovesi sau Florian Coldea, vazuti ca fiind promotorii
statului paralel din Romania.
Altfel, ce solutie ar putea dispune judecatoarea Claudia Jderu in conditiile in care deja s-a antepronuntat fata de
Elena Udrea prin condamnarea pe care i-a aplicat-o?
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