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Instanța Suprema se va pronunța pe 24 ianuarie în dosarul “Poșta Româna”
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a terminat luni de judecat dosarul "Poșta Româna", în care sunt
inculpați foștii miniștri Tudor Chiuariu și Zsolt Nagy, magistrații amânând sentința pentru data de 24
ianuarie.
În ultimul cuvânt, Tudor Chiuariu și Zsolt Nagy și-au susținut nevinovația și au cerut instanței sa fie achitați.
"Am avut un mandat scurt, de doi ani și jumatate, ca ministru. Nu am avut reprezentarea ca aș fi comis vreodata
vreo ilegalitate. Cred ca am facut dovada completei mele nevinovații", a declarat fostul ministru al Comunicațiilor
Zsolt Nagy.
La rândul sau, fostul ministru al justiției Tudor Chiuariu le-a spus magistraților ca a înțeles din rechizitoriul
întocmit de procurorii DNA faptul ca i se imputa o opinie, respectiv avizul dat HG 377/2007 prin care un teren al
Poștei Române a fost trecut din domeniul public în domeniu privat.
"O opinie poate fi corecta sau greșita. Eu cred ca opinia mea este corecta pentru ca a fost bazata pe acte autentice,
aflate și acum în legalitate. Ministerul Finanțelor Publice mi-a spus clar ca acest teren este în domeniul public al
statului. Elementul fundamental este ca o opinie nu poate produce un prejudiciu material. Cum ar putea o opinie
din 2007 sa produca un prejudiciu în 2005? Suntem într-un scenariu științifico-fantastic", a mai spus Chiuariu.
În opinia sa, scopul acestui dosar a fost acela de a fi îndepartat din funcția de ministru al Justiției.
"Eu am intrat în politica sa schimb lucrurile în bine. Deși sunt nevinovat, eu am primit o pedeapsa: de șapte ani, de
când mi s-a deschis acest dosar, orice persoana poate vedea pe internet ca eu sunt corupt. Orice persoana poate
vedea pe internet ca am dat statului un tun de 9 milioane de euro. Rechizitoriul este plin de inexactitați. (...) Sper
ca prin hotarârea pe care o veți da sa faceți justiție și dreptate", a încheiat Tudor Chiuariu.
Direcția Naționala Anticorupție a cerut luni judecatorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție condamnarea la
închisoare a foștilor miniștri Tudor Chiuariu și Zsolt Nagy pentru savârșirea infracțiunii de abuz în serviciu în
forma calificata în dosarul "Poșta Româna".
Procurorul de ședința a solicitat ca cei doi miniștri sa fie condamnați în limitele speciale prevazute de legea penala,
care sunt în cazul infracțiunii de abuz în serviciu între 5 și 15 ani de închisoare.
Pe 27 noiembrie 2012, un complet format din trei judecatori l-a achitat pe fostul ministru al Justiției Tudor
Chiuariu pentru savârșirea infracțiunii de abuz în serviciu, iar fostul ministru al Comunicațiilor Zsolt Nagy a fost
condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru neglijența în serviciu.
În același dosar, fostul director al Poștei Dan Mihai Toader a fost condamnat la șase ani de închisoare, fostul
director executiv al Direcției de Dezvoltare Strategica a Companiei Naționale Poșta Româna Andrei Marinescu a
primit cinci ani și jumatate de închisoare, fostul director economic executiv al CNPR Emanoil Lepadatu — cinci
ani de detenție, iar administratorul societații Topcadex 99, Ioan Folfa, a fost condamnat la un an de închisoare cu
suspendare.
De asemenea, ÎCCJ a mai decis atunci restabilirea situației anterioare prin aducerea imobilului din calea Victoriei
nr.133-135, sector 1, București, în proprietatea publica a statului, cu drept de administrare asupra acestuia în
favoarea Companiei Naționale Poșta Româna.
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Decizia a fost atacata cu recurs la completul de cinci judecatori al ÎCCJ.
Fostul ministru al Comunicațiilor și Tehnologiei Informației Zsolt Nagy și fostul ministru al Justiției Tudor
Chiuariu au fost deferiți justiției pentru infracțiunea de abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe
deosebit de grave, daca funcționarul public a obținut pentru altul un avantaj patrimonial.
În același dosar a mai fost trimis în judecata Dan Mihai Toader, președinte al Consiliului de Administrație și
director general al Companiei Naționale Poșta Româna SA (CNPR), Emanoil Lepadatu, director economic
executiv al CNPR, și Andrei Marinescu, director executiv al Direcției de Dezvoltare Strategica al aceleiași
companii, precum și Ioan Folfa, administrator la SC Topcadex 99 SRL.
Potrivit DNA, în perioada 2005 — 2007, printr-un șir de acte nelegale, reprezentanții Poștei au contribuit la
trecerea unui imobil din proprietatea publica a statului român în proprietatea privata a companiei Imopost
Developments SA, demers în care au fost implicați cei doi miniștri, prin emiterea unui act normativ cu scopul de a
favoriza societatea, prin schimbarea situației juridice a imobilului.
Tudor Chiuariu a fost acuzat de procurori ca în calitate de ministru al Justiției, prin încalcarea obligațiilor
prevazute de actele normative, a avizat proiectul HG nr.377/2007, consfințind definitiv trecerea imobilului în
domeniul privat al statului, prin aceasta obținându-se un avantaj patrimonial în favoarea SC Imopost
Developments SA, constând în dreptul de proprietate asupra unui imobilul din calea Victoriei nr. 133-135, ceea ce
a cauzat statului român un prejudiciu în valoare de 4,9 milioane euro.
Tudor Chiuariu a dat aviz favorabil proiectului de HG 377/2007, prin care era modificat statutul juridic al
imobilului, deși angajații de la Direcția de avizare acte normative din cadrul MJ nu fusesera de acord cu acel aviz.
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