CLASARE FARA SPECTACOL MEDIA – DNA a inchis dosarul cu fapte de spalare de bani, fals si folosirea
influentei in care a fost pus sub urmarire penala europarlamentarul Laurentiu Rebega. Procurorii au avut
nevoie de patru ani ca sa isi dea seama ca “fapta nu este prevazuta de legea penala” si ca “nu exista probe”.
Daca in 2015, DNA a facut mare spectacol cu punerea sub acuzare a lui Rebega, clasarea a fost aruncata la
finalul comunicatului prin care se anunta inceperea urmaririi penale
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Un nou dosar lucrat “ca la carte” de DNA a fost clasat chiar de
catre DNA. Este vorba de cauza in care parchetul anticoruptie a dispus in 8 ianuarie 2015, pe vremea in care
era condus de marea Laura Kovesi, efectuarea urmaririi penale fata de europarlamentarul Laurentiu
Rebega (foto) pentru folosirea influentei ori a autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, instigare la spalare de bani, instigare la fals in inscrisuri sub
semnatura privata si instigare la uz de fals.
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Clasarea a fost data la 1 februarie 2019 si anuntata doua luni mai tarziu, 1 aprilie 2019, dar nu printr-un
comunicat de presa, asa cum s-a intamplat la momentul in care au fost facute publice acuzatiile, atunci
cand parchetul a facut un adevarat spectacol media. Mai exact, clasarea a fost anuntata printr-un simplu
update la comunicatul din 8 ianuarie 2015, care evident ca nu se mai afla pe prima pagina a site-ului DNA, ci
undeva in arhiva de comunicate.
Rebega a fost acuzat de DNA ca ar fi primit de la administratorul unei societati comerciale, printr-un intermediar,
suma de 23.000 lei, folosindu-se de influenta pe care si-a manifestat-o ca vicepresedinte al unui partid politic,
responsabil de Departamentul de Agricultura si Dezvoltare Rurala, influenta perceputa ca fiind reala asupra unui
functionar din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.
Procurorii DNA au avut nevoie insa de patru ani ca sa isi dea seama ca n-au probe impotriva lui Rebega, astfel ca
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au dispus clasarea in baza art. 16 alin 1, lit. b) din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de
legea penala” si in baza art. 16 alin 1, lit. c) din Codul de procedura penala - “nu exista probe ca o persoana
a savarsit infractiunea”.
Iata updateul facut de DNA la finalul comunicatului din 8 ianuarie 2015, existent undeva in arhiva de pe
siteul parchetului:
“La data de 01 februarie 2019, procurorii anticoruptie au dispus fata de Rebega Constantin-Laurentiu solutia
clasarii, conform art. 16 alin 1, lit. b (“fapta nu este prevazuta de legea penala….”) si c (“nu exista probe ca
o persoana a savarsit infractiunea”) din Codul de Procedura Penala.
Cu privire la infractiunile prev. de art. 13 din legea 78/2000, instigare la spalare de bani, instigare la fals in
inscrisuri sub semnatura privata si instigare la uz de fals, presupus a fi fost savarsite de suspectul Rebega
Constantin Laurentiu, retinem ca materialul probator dovedeste existenta unei legaturi intre acesta si
inculpatii
trimisi
in
judecata
prin
rechizitoriul
487/P/2014,
mediatizat
prin
comunicatul http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=5834, insa nu poate constitui o baza pentru emiterea
unei solutii de trimitere in judecata.
Cu privire la aceste infractiuni, probatoriul aflat la dosarul cauzei nu dovedeste ca acesta ar fi determinat
activitatea ilicita de obtinerea a unor sume de bani prin incheierea de contracte fictive de prestari servicii”.
Trebuie amintit ca in 21 martie 2019, cu cateva zile inainte de a clasa aceasta cauza, DNA l-a trimis in judecata pe
europarlamentarul Laurentiu Rebega, in prezent membru Pro Romania, partid condus de fostul premier Victor
Ponta, pentru presupuse infractiuni cu fonduri europene si spalare de bani. (click aici pentru a citi).
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