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Instanta suprema sesizeaza CCR cu o exceptie ridicata de Rudel Obreja în dosarul
Gala Bute
Înalta Curte de Casatie si Justitie (ÎCCJ) a admis o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale a României
(CCR) cu o exceptie ridicata de fostul presedinte al Federatiei Române de Box Rudel Obreja în dosarul
"Gala Bute".
Potrivit deciziei instantei, judecatorii au sesizat CCR cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172,
alin. 9, 10 si 12 din Codul de procedura penala.
Art. 172 din Codul de procedura penala se refera la efectuarea expertizei: "(9) Când exista pericol de disparitie a
unor mijloace de proba sau de schimbare a unor situatii de fapt ori este necesara lamurirea urgenta a unor fapte sau
împrejurari ale cauzei, organul de urmarire penala poate dispune prin ordonanta efectuarea unei constatari; 10)
Constatarea este efectuata de catre un specialist care functioneaza în cadrul organelor judiciare sau din afara
acestora; (12) Dupa finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciaza ca este necesara opinia
unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se dispune efectuarea unei expertize".
Pe 5 iunie, Rudel Obreja a fost condamnat definitiv la 5 ani închisoare cu executare în dosarul "Gala Bute". În
plus, el a fost obligat sa plateasca în solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta
SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de
despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.
În acelasi dosar, fostul ministru Elena Udrea a primit 6 ani de închisoare cu executare.
Potrivit DNA, Udrea a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate ei, si anume Lungu,
Topoliceanu, Nastasia si Breazu, au primit, cu stiinta sa, sume de bani de la reprezentantii unor societati
comerciale pentru a le garanta plata la timp a lucrarilor finantate de ministerul pe care îl conducea.
Anchetatorii spun ca sumele obtinute au intrat fie nemijlocit în patrimoniul Elenei Udrea (în numerar ori prin plata
unor bunuri si servicii), fie în patrimoniul unor persoane indicate de aceasta (Organizatia Bucuresti a PDL si Rudel
Obreja).
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