BINE CA LA PICCJ NU E SEFA KOVESI – In timp ce DNA il ocoleste cu gratie, Parchetul General a declansat
urmarirea penala impotriva lui Traian Basescu pentru spalare de bani in dosarul „Casuneanu”. Basescu: „Am
fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si
respectiv 2002”. Dosarul a fost redeschis in 2015 de fostul Procuror General Tiberiu Nitu, dupa ce fusese
inchis in 2012, sub mandatul Laurei Kovesi (Documente)

Scris de George TARATA

Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu este urmarit penal pentru spalare de bani in dosarul „Casuneanu”. A confirmat asta chiar Traian Basescu, miercuri 20 aprilie 2016, intr-o postare pe Facebook, precizand ca inca nu a fost chemat
sa dea declaratii:
„Printr-o adresa a PICCJ, am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facute de domnul Ciuvica. Pentru corecta informare, aduc la cuno?tinta ca, in acelasi dosar, prin REZOLUTIA din 25 iunie 2012 a PICCJ, s-a dispus neinceperea urmaririi penale. Acest dosar a fost redeschis in 2015 la
solicitarea PICCJ. Pentru moment, nu am fost citat la PICCJ. Cu certitudine, imediat ce voi fi citat, ma voi prezenta in fata procurorului de caz”.

Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu este urmarit penal pentru spalare de bani in dosarul „Casuneanu”. A confirmat asta chiar Traian Basescu, miercuri 20 aprilie 2016, intr-o postare pe Facebook, precizand ca inca nu a fost chemat
sa dea declaratii:
„Printr-o adresa a PICCJ, am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facute de domnul Ciuvica. Pentru corecta informare, aduc la cuno?tinta ca, in acelasi dosar, prin REZOLUTIA din 25 iunie 2012 a PICCJ, s-a dispus neinceperea urmaririi penale. Acest dosar a fost redeschis in 2015 la
solicitarea PICCJ. Pentru moment, nu am fost citat la PICCJ. Cu certitudine, imediat ce voi fi citat, ma voi prezenta in fata procurorului de caz”.
In ceea ce priveste transformarea in suspect al lui Traian Basescu, trebuie un spus un lucru extrem de important. Masura privind declansarea urmaririi penale impotriva lui Basescu a fost dispusa de procurorii de la Sectia de urmarire penala si criminalistica din PICCJ, in timp ce DNA-ul Laurei Codruta Kovesi continua sa il ocoleasca cu gratie pe fostul presedinte, care, dupa cum se poate vedea, inca sa mai bucura
de imunitate in fata procurorilor de la parchetul anticoruptie. De altfel, dosarul in care acum PICCJ a declansat urmarirea penala impotriva lui Basescu, a fost inchis in 2012 in perioada in care Parchetul General era condus de actuala sefa DNA Laura Codruta Kovesi.
Un simulacru de ancheta
Amintim ca Traian Basescu a fost acuzat ca a cumparat in anul 2000, in conditii super-avantajoase, la un pret ireal de mic, un teren de 3.708 m.p. in Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 86. Achizitia s-a facut simultan cu cea a unui teren invecinat, identic ca suprafata, dar cumparat de prietenul lui Basescu – afaceristul Costel Casuneanu, care a platit pretul de 4,9 miliarde lei vechi, desi Traian Basescu pentru felia sa identica de teren a platit
numai 1,4 miliarde lei vechi. Ulterior, in 2002 Traian Basescu si-a vandut terenul numitei Gabriela Blaj (despre care se afirma ca este cumnata lui Costel Casuneanu) la pretul exorbitant de circa 12 miliarde lei vechi, in conditiile in care boom-ul imobiliar nu se declansase.
In acest caz deschis dupa o plangere a Grupului de Investigatii Politice condus de Mugur Ciuvica, inainte de suspendarea presedintelui Traian Basescu, procuroarea Carmen Damian, adjuncta procurorului sef al Sectiei de urmarire penala din PICCJ (Parchetul General era condus atunci chiar de Kovesi) de la acea vreme, Horia Valentin Selaru (ajuns intre timp judecator la ICCJ), a simulat o cercetara penale si, la 25 iunie 2012, cu stiinta
sefului sau i-a dat NUP lui Basescu, sustinand ca nu exista probe pentru spalarea de bani ori pentru infractiunea de mita. Ancheta s-a facut strict in birou, Basescu nu a fost audiat, cum nu a fost audiat niciun martor, totul fiind pro-causa, procurorii transformandu-se in aparatori ai lui Traian Basescu.
*Cititi aici rezolutia de NUP a procuroarei Carmen Damian din 25 iunie 2012
*Cititi aici integral ordonanta din 6 mai 2015 prin care Procurorul General Tiberiu Nitu a infirmar rezolutia lui Carmen Damian si a dispus redeschiderea dosarului

page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

