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DNA: Femeie trimisa în judecata pentru favorizarea infractorului, dupa un
autodenunt
O femeie care a fost audiata, initial, ca martor într-un dosar de coruptie a fost trimisa în judecata de
procurorii DNA Ploiesti în urma unui autodenunt, ea fiind acuzata de favorizarea faptuitorului.
Potrivit DNA, Elena Marin a fost audiata ca martor în dosarul în care, la data de 21 martie a anului curent,
procurorii anticoruptie au dispus trimiterea în judecata a fostei sefe a Judecatoriei Racari, din judetul Dâmbovita,
Florica Mihalcea, si a altor inculpati, între care Ionel Cristian Costache, fost primar al comunei Tartasesti.
Procurorii sustin în rechizitoriul întocmit în acea cauza ca Ionel Cristian Costache, desi avea reprezentarea
nelegalitatii unei hotarâri judecatoresti civile, a întreprins demersuri în vederea punerii în posesie a inculpatei
Elena Constantin cu unele suprafete de teren aflate în intravilanul localitatii, desi prin hotarâre se atribuisera în
extravilan.
Audiata în calitate de martor, Elena Marin a sustinut ca a înscris în fisa de punere în posesie suprafetele indicate de
Ionel Cristian Costache ca facând parte din extravilan, desi i-a atras atentia acestuia ca unele suprafete se aflau în
intravilanul localitatii.
Ulterior trimiterii în judecata a dosarului, Elena Marin a formulat, în cursul lunii aprilie, un autodenunt pe care l-a
depus la DNA.
"În cursul lunii aprilie 2016, inculpata Marin Elena a formulat si depus la DNA un autodenunt în care a revenit
asupra aspectelor esentiale cu privire la care a fost audiata în calitate de martor. Prin aceste demers inculpata nu a
urmarit decât sa-l ajute pe Costache Ionel Cristian în scopul îngreunarii tragerii la raspundere penala pentru
infractiunile retinute în sarcina sa, în sensul sustinerii nereale a neimplicarii lui în actiunile ilicite ce i-au fost
retinute", arata anchetatorii.
Elena Marin este acuzata de favorizarea infractorului, iar dosarul fost trimis spre judecare Curtii de Apel Ploiesti,
unde se judeca si dosarul principal.
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