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Procurorii DNA au ridicat noi documente de la sediul CJ Hunedoara pentru dosare
aflate în cercetare
Procurorii DNA au ridicat, vineri, de la sediul CJ Hunedoara, noi documente pentru anchete începute în
2014, în care mai multe persoane sunt cercetate pentru coruptie, inclusiv presedintele institutiei, Mircea
Molot, si adjunctul acestuia Tiberiu Balint, ambii suspendati din functie.
Purtatorul de cuvânt al Consiliului Judetean Hunedoara, Anca Dumitra, a declarat, vineri, corespondentului
MEDIAFAX ca procurorii DNA au ridicat noi documente pentru anchete derulate în 2014, în care mai multe
persoane sunt cercetate pentru coruptie, inclusiv presedintele institutiei, Mircea Molot, si adjunctul acestuia
Tiberiu Balint, ambii suspendati din functie.
"Procurorii DNA au venit în aceasta dimineata la Consiliul Judetean. Nu au fost însotiti de mascati, nu au sigilat
birouri, nu au ridicat persoane, ci ne-au solicitat mai multe documente pe care le-au ridicat, pentru a le folosi în
anchete aflate deja în derulare. Nu pot sa ofer mai multe detalii, deoarece procurorii ne-au spus ca am putea
influenta cursul anchetei", a declarat Anca Dumitra.
Procurorii DNA Alba au mai ridicat documente de la sediul CJ Hunedoara si în 28 aprilie, pentru aceleasi anchete.
La finalul anului 2014, DNA a început în judetul Hunedoara anchete privind cazul de coruptie în care sunt
implicati presedintele CJ Hunedoara Mircea Molot, vicepresedintele institutiei Tiberiu Balint, ambii suspendati din
functie, ginerele sefului CJ si alti doi oameni de afaceri.
Mircea Molot, vicepresedintele CJ Tiberiu Balint, ginerele lui Molot, Roberto Patrik Venter, si alti doi oameni de
afaceri, Vasile Axinte si Emanoil Milica Pup, au fost retinuti, în 3 decembrie 2014, pentru fapte de coruptie, iar din
3 martie au fost pusi sub control judiciar.
Potrivit unui comunicat al DNA din decembrie 2014, Mircea Molot este acuzat de trafic de influenta, în forma
continuata, luare de mita, în forma continuata, folosirea influentei ori autoritatii în scopul obtinerii de bani, bunuri
sau alte foloase necuvenite, spalare de bani, în forma instigarii, conflict de interese si detinerea fara drept a unui
document care contine informatii secrete de stat.
De asemenea, Tiberiu Balint este acuzat de luare de mita, în forma continuata, fals în înscrisuri sub semnatura
privata, în forma continuata, spalare de bani, în forma instigarii, în timp ce Pup este acuzat de dare de mita în
forma continuata, dare de mita, în forma continuata, fals în înscrisuri sub semnatura privata, în forma continuata,
spalare de bani, în forma complicitatii.
Mircea Molot a fost suspendat din functia de presedinte al CJ Hunedoara în 11 decembrie 2014, prin ordin al
prefectului judetului. Aceeasi decizie a fost luata de prefectul judetului Hunedoara si în privinta vicepresedintelui
CJ Tiberiu Balint si a viceprimarului comunei Vorta, Emanoil Milica Pup, cercetati în acelasi dosar.
Pe de alta parte, instanta suprema a respins, în 21 ianuarie, irevocabil, actiunea prin care presedintele suspendat al
CJ Hunedoara Mircea Molot contesta raportul Agentiei Nationale de Integritate (ANI), care stabilise ca acesta s-a
aflat în incompatibilitate. Astfel, ramâne definitiv raportul ANI, care stabilise ca Molot a fost în incompatibilitate
cu functia de presedinte al CJ.
Mircea Molot a fost gasit în incompatibilitate de catre ANI, întrucât, în perioada 26 septembrie 2008 - 30 ianuarie
2009, a fost, pe lânga presedinte al CJ Hunedoara, si presedinte al AGA, respectiv reprezentant al CJ în adunarile
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generale, la SC Drumuri si Poduri Deva.
Ca urmare, prefectul judetului Hunedoara, Sorin Vasilescu, a emis, în 28 ianuarie, ordinul încetarii mandatului
exercitat de Mircea Molot în functia de presedinte al Consiliului Judetean Hunedoara.
Ulterior, Mircea Molot a contestat la Tribunalul Hunedoara decizia prin care prefectul judetului constata încetarea
mandatului de presedinte al CJ Hunedoara înainte de termen, astfel ca ramâne suspendat din functie pâna când
instanta va lua o decizie.
"Pâna când instanta se pronunta în acest caz se revine la starea initiala constatarii încetarii mandatului de
presedinte al CJ Hunedoara înainte de termen (alegerile locale din 2016 - n.r.), adica suspendarea din functie",
declara, în 10 februarie, sefului cancelariei prefectului de Hunedoara, Dan Terteci.
Curtea de Apel Alba Iulia a decis, în 13 martie, ca procesul intentat Prefecturii Hunedoara de Mircea Molot
privind anularea ordinului prin care înceteaza mandatul sau de sef al CJ va fi stramutat de la Tribunalul Hunedoara
la Tribunalul Alba.
Mircea Molot, a câstigat, în 2012, al treilea mandat la conducerea CJ Hunedoara, din partea USL.
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