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Pescariu, la DNA, în dosarul Microsoft 3: Am aflat cât de corupt sunt; am înca o
acuzatie - spalare de bani
Fostul jucator de tenis Dinu Pescariu a precizat vineri, dupa ce a fost audiat la DNA, ca procurorii i-au adus
la cunostinta ca este acuzat si de spalare de bani în dosarul "Microsoft 3".
"Am aflat cât de corupt sunt. Mi-au mai adus la cunostinta (procurorii - n.r.) înca o acuzatie, de spalare de bani, tot
în dosarul Microsoft, asta este o poveste fara sfârsit", a declarat Dinu Pescariu, la iesirea de la DNA.
Întrebat cum comenteaza faptul ca este cunoscut ca principalul denuntator în dosarul "Microsoft" si tot acest caz îl
"îngroapa", Pescariu a aratat ca este "frustrant". "N-are cum sa ma îngroape, fiindca adevarul e de partea mea aici.
Putea sa ma îngroape la început, acum nu are cum sa ma îngroape, acum doar îmi urâteste viata", a spus Pescariu.
În acest dosar, Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor, este acuzat de abuz în serviciu, Dinu Pescariu si
Claudiu Florica - de instigare la abuz în serviciu, iar Calin Tatomir - de complicitate la abuz în serviciu.
Potrivit DNA, faptele au fost comise în contextul în care, luna aprilie a anului 2009, expira contractul comercial de
închiriere licente Microsoft. Gabriel Sandu, în calitate de ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale, a
optat pentru varianta încheierii unui nou contract de închiriere software, fapt care nu se putea realiza, conform
legislatiei în vigoare, decât prin organizarea unei licitatii publice. Prejudiciul din dosar se ridica la 51.396.344 de
euro, reprezentând diferenta dintre suma platita de minister si suma care a fost facturata de catre furnizorul de
licente catre SC Dim Soft SRL, fiind creat totodata un folos necuvenit în favoarea D.Con-Net AG.
"Inculpatii Dinu Mihail Pescariu si Claudiu Ionut Florica, în calitate de reprezentanti în fapt/drept ai societatii
D.Con.Net AG, pentru a fi favorizati în câstigarea licitatiei publice, prin intermediul unui om de afaceri, au luat
legatura cu ministrul de la acea vreme, Gabriel Sandu, caruia i-au si platit în acest scop suma de 2.196.035 euro",
mai spun procurorii.
DNA mai arata ca, în urma întelegerii avute de Pescariu si Florica cu ministrul Sandu, acesta din urma a aprobat
documentatia de atribuire aferenta procedurii de licitatie deschisa initiata pentru "Achizitionarea dreptului de
utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumparare".
"Documentatia care a stat la baza licitatiei (referat de necesitate si caiet de sarcini) continea conditii restrictive
nejustificate de participare la licitatia organizata de catre MCSI, fiind favorizata în acest mod D.Con-Net AG, în
calitate de lider al unei asocieri din care facea parte si firma Dim Soft SRL. De asemenea, prin raspunsurile la
solicitarile de clarificari formulate în cadrul procedurii de licitatie, Gabriel Sandu ar fi mentinut conditiile
restrictive prin care sa fie favorizata D.Con-Net AG.", sustin anchetatorii.
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