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STATUL, BUN DE PLATA - Fostul adjunct al Aeroportului Bucuresti-Otopeni, Valentin Vasilescu, acuzat pe
nedrept in notoriul dosar "Tigareta 2", va primi, in urma Deciziei ICCJ din 30.01.2014, daunele morale si
materiale stabilite de Curtea de Apel Bucuresti. Cuantumul daunelor si despagubirea pentru durata excesiva a
procesului se ridica la 358.000 lei
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Dupa ce s-a batut cu autoritatile timp de peste zece ani, fostul comandant adjunct al Aeroprotului International Bucuresti-Otopeni, Valentin Vasilescu (al carui nume a devenit cunoscut opiniei publice in urma scandalului "Tigareta 2", acuzarea sa fiind dovedita ca eroare judiciara a procurorilor PICCJ) a primit decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in procesul civil ce are ca obiect repararea prejudiciilor erorii judiciare. ICCJ a respins, in
dosarul 8230/3/2010, ca nefondate, toate recursurile solicitate in cauza, incluisv pe cel al Ministerului Public, astfel ca ramane valabila, definitiv, decizia Curtii de Apel, din februarie 2013, prin care Statul roman va trebui sa-i dea lui Valentin Vasilescu (foto) un total de 358.000 lei! Aceasta suma este formata din daune morale si materiale de 98.000 si prespectiv 250.000 lei, plus 10.000 lei acordate pentru durata
nerezonabila a procesului.
Dosarul civil in care fostul comandant adjunct al Aeroportului Bucuresti-Otopeni a solicitat instantei daune morale si materiale, dar si constatarea unei durate nerezonabile a procesului, a luat sfarsit. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, in data de 30 ianuarie 2014, sa respinga recursurile declarate atat de partea vatamata cat si de parati, astfel ca ramane definitiva decizia Curtii de Apel Bucuresti, data in 2013. Prin
aceasta decizie, CAB a marit cuantumul daunelor morale si materiale ce fusesera stabilite, in iulie 2012, de Tribunalul Bucuresti, "la plata catre reclamant a sumei de 98.662 lei cu titlu de daune materiale si a sumei de 250.000 lei cu titlu de daune morale - pentru prejudiciul cauzat prin eroare judiciara, precum si a sumei de 10.000 lei cu titlu de daune morale - pentru prejudiciul cauzat prin durata nerezonabila a
procesului penal".
Iata si Decizia 292 data de ICCJ in 30.01.2014:
"Respinge exceptia nulitatii recursului formulat de reclamantul Vasilescu Valentin, invocata de recurentul parat Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice. Respinge ca nefondate recursurile declarate de reclamantul Vasilescu Valentin, de paratul Statul Roman prin Ministerul Finantelor Publice si de Ministerul Public – Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti împotriva deciziei civile nr. 51A din 21 februarie 2013 a Curtii de Apel
Bucuresti – Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie. Irevocabila".
Valentin Vasilescu, fost pilot de MIG-uri, a trait o mare drama dupa ce s-a trezit pus sub acuzare in controversatul dosar "Tigareta 2" de catre procurorul Arthur Dumitrescu, la acea vreme magistat militar la Parchetul Curtii Militare de Apel. S-a dovedit, in sfarsit, ca a fost vorba de o eroare judiciara, dar pentru ea nu a platit niciun magistrat. Asa ca azi, Statul Roman va fi cel care va suporta plata acestor daune. Cu alte
cuvinte, ca si in cazul altor erori judiciare, tot contribuabilul va plati pentru greselile magistratilor incompetenti sau a celor care s-au "onorat" profesia cu rea-credinta sau crasa incompetenta. Pe de alta parte, Valentin Vasilescu trebuia reincadrat in schema AIBO pe postul pierdut ca urmare a abuzului procurorilor, dar acest lucru nu s-a intamplat din cauza refuzului sistematic a conducerii Aeroportului Bucuresti-Otopeni.
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