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DNA cere în instanta condamnarea lui Sebastian Ghita la o pedeapsa maxima
pentru mituirea lui Badescu
Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui
Sebastian Ghita la o pedeapsa maxima cu închisoarea în dosarul în care fostul deputat este acuzat ca l-a
mituit pe fostul primar al municipiului Ploiesti Iulian Badescu.
Procurorul a solicitat condamnarea lui Sebastian Ghita pentru dare de mita, instigare la abuz în serviciu si spalare
de bani. Cea mai grava infractiune este spalarea de bani, care are un maxim de 10 ani închisoare în Legea
656/2002.
Instanta va anunta pe 25 septembrie sentinta în acest dosar.
De asemenea, procurorul a cerut o pedeapsa maxima si pentru Iulian Badescu, acuzat de luare de mita si abuz în
serviciu având drept consecinta obtinerea pentru altul a unui folos necuvenit.
În plus, reprezentantul DNA a solicitat magistratilor obligarea celor doi inculpati la plata în solidar a sumei de 1,5
milioane lei catre Primaria Ploiesti, dar si confiscarea sumelor de 1,1 milioane lei de la Ghita si peste 900.000 lei
de la Badescu.
"Va solicitam sa dispuneti condamnarea celor doi inculpati. Legea penala favorabila este cea veche. Va rog sa
dispuneti condamnarea la pedeapsa închisorii, orientat spre maximul prevazut de lege. Inculpatul Iulian Badescu
mai are o condamnare pentru fapte similare, este adevarat ca nu este definitiva. Pentru Sebastian Ghita situatia este
notorie cu privire la comportamentul acestuia. El s-a sustras cercetarilor si raspunderii penale. Va solicitam sa
dispuneti obligarea în solidar a celor doi inculpati la plata sumei de 1,5 milioane lei catre municipiul Ploiesti,
precum si confiscarea de la Iulian Badescu a peste 900.000 lei si de la Sebastian Ghita - 1,1 milioane lei, obiect al
infractiunii de spalare de bani. Solicitam mentinerea sechestrului instituit în cursul urmaririi penale", a spus
procurorul în sala de judecata.
Presedintele completului de judecata este Ana Maria Dascalu, cea care se va pensiona la sfârsitul lunii octombrie,
acesta fiind si motivul pentru care dosarele lui Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu vor fi reluate de la zero,
pentru ca magistratul care o va înlocui sa asiste la reaudierea martorilor.
La termenul procesului din 20 iunie, Ana Maria Dascalu a anuntat ca instanta va amâna procesul pentru luna
septembrie, pentru a da posibilitatea lui Sebastian Ghita sa vina în tara si sa-si spuna ultimul cuvânt în sala de
judecata.
Marti, Ana Maria Dascalu a spus ca la dosarul din instanta nu exista nicio dovada privind situatia lui Sebastian
Ghita, astfel încât s-a trecut la dezbateri pe fond.
Potrivit DNA, în cursul anului 2013, Iulian Badescu, în calitate de primar al Ploiestiului si ordonator principal de
credite, instigat de Sebastian Ghita, a acordat ilegal clubului CSU Asesoft Ploiesti - controlat de Ghita - o finantare
nerambursabila suplimentara de la bugetul local în suma de 1.500.000 lei. Finantarea a avut loc în contextul unei
selectii de proiecte privind programul 'Promovarea sportului de performanta', organizata de Clubul Sportiv
Municipal Ploiesti, aflat sub autoritatea Consiliului Local Ploiesti.
"Pentru alocarea sumei respective de bani, inculpatul Badescu Iulian a pretins si primit de la inculpatul Ghita
Sebastian Aurelian, prin intermediul unei societati comerciale controlate de acesta din urma, un imobil (casa de
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locuit) situat în municipiul Ploiesti, în valoare de 1.041.600 lei, suma din care Badescu Iulian a suportat personal
doar 124.000 lei. Pentru a nu exista suspiciuni cu privire la modul fraudulos de dobândire, imobilul respectiv a
facut obiectul unei pretinse promisiuni bilaterale de vânzare-cumparare, încheiata în luna august 2013, între doua
firme controlate de cei doi inculpati", sustine DNA.
Conform procurorilor, Sebastian Ghita a disimulat, în perioada septembrie 2013 - ianuarie 2014, adevarata natura a
provenientei imobilului, prin efectuarea unor plati reprezentând cesionarea fictiva a unei marci înregistrate la
OSIM, din contul unei firme controlate de acesta catre o societate administrata în fapt de Iulian Badescu.
Ulterior, fostul primar al Ploiestiului a transferat aceasta suma de bani catre o alta societate controlata de deputatul
Sebastian Ghita, justificându-se astfel plata contravalorii imobilului dat cu titlu de mita.
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