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Instanta suprema exclude probe din dosarul Microsoft 3
Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis, miercuri, sa excluda doua probe din dosarul "Microsoft 3", în
care sunt judecati fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu,
omul de afaceri Claudiu Florica si fostul director general al Microsoft România SRL, Calin Tatomir.
Este vorba despre declaratiile date de Claudiu Florica si Dinu Pescariu în calitate de martori - denuntatori în
dosarul "Microsoft 1" (unde au fost date condamnari definitive), preluate apoi de procurori în dosarul "Microsoft
3".
Instanta a solicitat DNA sa precizeze daca se mentine dispozitia de trimitere în judecata a acestui dosar sau se
solicita restituirea cauzei.
"Admite, în parte, cererile si exceptiile formulate de inculpatii Florica Claudiu Ionut si Pescariu Dinu Mihail.
Constata nulitatea ordonantelor nr.766/P/2016 din data de 30.03.2017 si din data de 20.09.2017 emise de
procurorul din cadrul DNA sub aspectul preluarii ca si proba în prezenta cauza a unor înscrisuri, în copie conforma
cu originalul, din dosarul penal nr.187/P/2013 al DNA si din dosarul nr.1191/1/2015 al Înaltei Curti de Casatie si
Justitie - Sectia penala. Exclude din mijloacele de proba înscrisurile constând în declaratiile din dosarul penal
nr.187/P/2013 al DNA si din dosarul nr.1191/1/2015 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penala, declaratii
mentionate în cele doua ordonante ale procurorului. Încheierea motivata se comunica DNA cu solicitarea ca, în 5
zile de la comunicare, sa precizeze daca se mentine dispozitia de trimitere în judecata sau se solicita restituirea
cauzei", se arata în decizia instantei.
Pe 27 septembrie 2017, fostul ministru al Comunicatiilor Gabriel Sandu, fostul jucator de tenis Dinu Pescariu,
omul de afaceri Claudiu Florica si Calin Tatomir, fost director general al Microsoft România SRL, au fost trimisi
în judecata de procurorii anticoruptie în dosarul "Microsoft 3".
Potrivit DNA, în conditiile în care în luna aprilie 2009 expira contractul comercial privind închirierea de licente
Microsoft, Gabriel Sandu, cu încalcarea dispozitiilor legale si la instigarea lui Claudiu Florica si a lui Dinu
Pescariu, ar fi depus diligentele necesare pentru încheierea unui nou contract.
Acest lucru, spun anchetatorii, nu se putea realiza decât prin organizarea unei licitatii publice în conditiile OUG
34/2006.
"În acest context, 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 (pentru aceste fapte, prin Sentinta nr. 258/24.03.2016 pronuntata de Înalta Curte de Casatie si
Justitie - Sectia penala, în dosarul nr. 1191/1/2015, au fost condamnati Dorin Cocos si Gabriel Sandu pentru trafic
de influenta)", declara DNA.
Prejudiciul retinut de DNA este de 51.396.344 euro si reprezinta diferenta dintre suma platita de Ministerul
Comunicatiilor si Societatii Informationale (90.182.344 euro) si suma care a fost facturata de catre furnizorul de
licente catre SC Dim Soft SRL (38.786.000 euro).
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