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MORT DE INIMA REA IN PLINA HARTUIRE DNA – Fostul director general al Romgaz Targu Mures, Pantelimon
Avram, nu a mai apucat sentinta de achitare pentru pretinsul abuz in serviciu de care fusese acuzat de DNA.
Ceilalti doi inculplati din aceeasi cauza incropita de procurorul DNA Tiberiu Onea au fost achitati de
judecatorul Ionut Pavel de la Tribunalul Mures. Onea e bine-mersi la pensie, iar procurorul Marius Bulancea,
care i-a binecuvantat lucratura, a fost luat de Kovesi la Bruxelles (Minuta)
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Sfarsitul lunii iulie 2021 vine cu o palma grea pe obrazul Directiei Nationale Anticoruptie: parchetul a incasat
achitari in cazul a doi inculpati trimisi in judecata pentru presupuse fapte de abuz in serviciu in legatura cu
receptia unui motogenerator. Al treilea inculpat, in schimb, nu a mai apucat sa auda sentinta, din cauza ca
a murit de inima rea in urma cu peste doi ani.

Joi, 29 iulie 2021, judecatorul Ionut Pavel (foto 3) de la Tribunalul Mures a pronuntat achitari in prima instanta
fata de Sergiu Victor Ban si Gheorghe Matei (fosti directori in Romgaz Targu Mures). Pe de alta parte, in
aceeasi cauza DNA l-a trimis in judecata in decembrie 2017 (pentru o pretinsa fapta de instigare la abuz in
serviciu) si pe Pantelimon Avram (foto 1 stanga) – fost director general al aceleiasi sucursale a Romgaz.
Totusi, acesta nu a mai apucat sa auda sentinta, din cauza ca a murit in primavara anului 2019 in urma unui atac
vascular cerebral, in plin proces cu DNA, din cauza stresului pricinuit de dublul malaxor judiciar in care fusese
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aruncat. Caci Avram a mai fost trimis in judecata de catre DNA Targu Mures intr-un dosar, soldat cu achitari si la
fond si la apel. Pantelimon Avram a apucat s-o auda doar pe prima (linkuri la final).

Iata mai intai minuta sentintei nr. 117/2021 din dosarul nr. 4606/102/2017:
„In baza art. 396 alin. 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod pr.pen. achita pe inculpatul Banu
Sergiu Victor, pentru savarsirea infractiunii de: abuz in serviciu, fapta prev. si ped. de 132 din Legea nr.
78/2000, rap. la art. 297 al. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 al. 1 din Codul penal, intrucat fapta nu este
prevazuta de legea penala.
In baza art. 396 alin. 5 Cod pr.pen. rap. la art. 16 alin. 1 lit. b) teza I Cod pr.pen. achita pe inculpatul Matei
Gheorghe, pentru savarsirea infractiunii de: abuz in serviciu, fapta prev. si ped. de 132 din Legea nr. 78/2000,
rap. la art. 297 al. 1 din Codul penal, cu aplicarea art. 5 al. 1 din Codul penal, intrucat fapta nu este prevazuta de
legea penala.
In baza art. 398 Cod pr.pen. rap. la art. 275 alin. 3 si 6 Cod pr.pen. cheltuielile judiciare raman in sarcina statului,
inclusiv onorariul partial in cuantum de 180 lei pentru fiecare aparator desemnat din oficiu pentru inculpati filele 3-8
d.j conform delegatiei pentru asistenta judiciara obligatorie, urmand a fi avansate din fondurile Ministerului Justitiei
in contul Baroului Mures.
Cu drept de apel in 10 zile de la comunicare. Pronuntata, astazi, 29.07.2021 cu punerea solutiei la dispozitia
partilor prin intermediul grefei”.
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Incapabilii anticorupti
Rechizitoriul din acest dosar – purtand numarul 65/P/2014 – a fost semnat la 20 decembrie 2017, la 4 luni si
jumatate de la inceperea urmaririi penale in personam, de catre seful din acel moment al DNA Targu Mures,
Tiberiu Nicolae Onea (foto 1 dreapta), si confirmat de catre procurorul Marius Bogdan Bulancea (foto 1
centru), cel care conducea atunci Sectia a II-a din DNA Central (vezi facsimil).

Dupa cum Lumea Justitiei a aratat inca din 2019, acest rechizitoriu a fost atat de subred, incat in 11 februarie 2019
judecatorul Ionut Pavel l-a restituit la parchet. Din fericire, DNA l-a refacut si la retrimis instantei. Din nefericire
pentru anticoruptii mureseni, cauza a produs achitarile pe care le vedem acum.

Nu incheiem inainte de a mentiona ca atat Pantelimon Avram, cat si Sergiu Victor Ban si Gheorghe Matei au fost
aparati de catre avocatii Radu Chirita (foto 2 stanga) si Bianca Pantea (foto 2 dreapta), de la casa de
avocatura Chirita si Asociatii.
In final, mentionam ca atat procurorul Tiberiu Onea, cat si fostul sau superior ierarhic, Marius Bulancea, sunt
bine-mersi in acest moment: Onea la pensie din mai 2021, iar Bulancea la Parchetul European, sub aripa inculpatei
Laura Kovesi, inca din ianuarie 2020.
* Cititi aici istoria ambelor dosare, dintre care unul a fost instrumentat de DNA in colaborare cu SRI
* Cititi aici minuta achitarii definitive din cealalta cauza
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