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Fostul presedinte al CJ Cluj Horea Uioreanu, condamnat definitiv la 2 ani
închisoare cu suspendare
Fostul presedinte al Consiliului Judetean Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat definitiv de Înalta Curte
de Casatie si Justitie la doi ani de închisoare cu suspendare pentru instigare la savârsirea infractiunii de
folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, în scopul obtinerii de foloase necuvenite.
ÎCCJ a respins apelul lui Uioreanu si a mentinut sentinta data pe 5 mai de Curtea de Apel Cluj.
Potrivit deciziei instantei de fond, Uioreanu va sta doi sub supraveghere, perioada în care trebuie sa frecventeze un
program de reintegrare sociala derulat de Serviciul de probatiune si sa presteze munca neremunerata în folosul
comunitatii pe o perioada de 70 de zile la Primaria Cluj Napoca sau o unitate filantropica ori spitaliceasca de
interes local. În plus, el va plati 25.000 lei cheltuieli judiciare.
Horea Uioreanu a fost trimis în judecata de DNA sub acuzatia ca a primit ilegal, în perioada 2013 - 2014,
informatii clasificate de la Anca Albu, fost subofiter al SRI Cluj.
Anca Albu l-a anuntat pe Uioreanu ca este interceptat si monitorizat de SRI în cadrul unei anchete penale.
Informatiile clasificate au ajuns la Uioreanu prin intermediul mamei subofiterului SRI si a subprefectului judetului
Cluj, Mihnea-Remus Iuoras.
În schimbul acestor informatii, Horea Uioreanu a facut demersuri pentru a o ajuta pe Anca Albu sa se transfere de
la SRI la SIE.
În timpul anchetei, Anca Elena Albu, Mihnea-Remus Iuoras si Silvia Balaj (mama Elenei Albu) si-au recunoscut
faptele si au încheiat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii DNA.
Într-un dosar separat, Horea Uioreanu a fost condamnat, pe 12 mai 2016, de Tribunalul Cluj la sase ani si jumatate
închisoare cu executare, fiind acuzat ca a primit mita de la omul de afaceri Ioan Bene.
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