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Radu Budeanu încheie un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA în dosarul
Hidroelectrica, în care mai sunt inculpați Elena Udrea și Dan Andronic
Omul de afaceri Radu Budeanu, care controleaza un grup de presa din care face parte si publicatia
Cancan, a încheiat un acord de recunoastere a vinovatiei cu DNA în dosarul Hidroelectrica, în care este
acuzat ca a intermediat o mita de 5 milioane dolari, primita de fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si
Turismului, Elena Udrea.
Potrivit unui comunicat al DNA, procurorii anticoruptie au dispus sesizarea Tribunalului Bucuresti, în baza
dispozitiilor art. 483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului Radu Budeanu,
sub aspectul savârsirii infractiunii de complicitate la cumparare de influenta.
În prezenta avocatului ales, Radu Budeanu a declarat expres ca recunoaste comiterea faptei retinuta în sarcina sa,
accepta încadrarea juridica pentru care a fost pusa în miscare actiunea penala si este de acord cu felul si
cuantumul pedepsei aplicate, precum si cu forma de executare a acesteia - 2 ani închisoare, cu suspendarea
conditionata a executarii pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de încercare de 4 ani.
"În acordul de recunoastere a vinovatiei, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt: în vara - toamna anului
2011, inculpatul i-ar fi transmis ministrului Dezvoltarii Regionale si Turismului de la acea data promisiunea unui
om de afaceri (Bogdan Buzaianu - n.r.) de a-i oferi suma de 5.000.000 de dolari pentru ca demnitarul sa-si
exercite influenta în vederea mentinerii, în parametrii deja negociati (pret si cantitate de energie furnizata), a
contractelor încheiate de firmele omului de afaceri cu SC Hidroelectrica SA", spune DNA.
Conform DNA, în acelasi context, în perioada noiembrie 2011 - februarie 2012, Radu Budeanu, printr-un
intermediar, ar fi predat fostului ministru suma de 3.800.000 dolari, pusa la dispozitie de omul de afaceri.
Dosarul de urmarire penala privindu-l pe inculpat, împreuna cu acordul de recunoastere a vinovatiei, a fost trimis
la Tribunalul Bucuresti.
În dosarul Hidroelectrica, Elena Udrea a fost trimisa în judecata de DNA, în decembrie 2017, pentru trafic de
influenta si spalare a banilor, iar jurnalistul Dan Andronic pentru marturie mincinoasa.
Potrivit DNA, Elena Udrea a acceptat promisiunea facuta prin intermediari de omul de afaceri Bogdan Buzaianu,
în anul 2011, de a primi suma de 5 milioane de dolari pentru a-si exercita influenta asupra factorilor de decizie
din cadrul Ministerului Economiei si Hidroelectrica, în vederea mentinerii, în conditiile deja negociate, a
contractelor pe care societatea omului de afaceri le încheiase cu compania producatoare de energie.
"Din suma promisa, inculpata a primit, în noiembrie 2011, în scopul aratat, prin intermediari, 3.800.000 de dolari,
dar si o creanta de 900.000 de euro; creanta reprezenta o suma pe care o firma a omului de afaceri o împrumutase
unui tert si care era garantata cu parti sociale ale unei societati comerciale care detinea doua publicatii", sustineau
procurorii.
Anchetatorii mai aratau ca, pentru a ascunde ca era beneficiara reala a creantei de 900.000 euro, care i-ar fi
conferit pe cale de consecinta si puterea de a influenta activitatea societatii cu activitate media, Udrea a preluat
aceasta creanta de la firma controlata de omul de afaceri prin interpunerea unei alte firme paravan, apartinând unei
cunostinte.
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