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Basescu si Udrea nu vor fi audiati la ICCJ in
dosarul lui Bica. Relatia Tender-SRI ramane un
mister
Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a stabilit, definitiv, sa
nu ii audieze pe fostul sef al statului , Traian Basescu, pe fostul ministru al
Dezvoltarii, Elena Udrea si pe omul de afaceri Marian Iancu, in dosarul
Alinei Bica, care sustine ca cei trei cunosc detalii despre o pretinsa acoperire
a omului de afaceri Ovidiu Tender de catre Serviciul Roman de Informatii
(SRI), relateaza stiripesurse.ro.
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Aceasta este ultima oara cand Bica poate face aceasta cerere, cazul sau aflandu-se in faza
finala.
in 23 septembrie instanta suprema a ramas in pronuntare pe cererea de probe a Alinei Bica in
dosarul in care este judecata pentru pretinse fapte de coruptie in legatura cu modalitatea in care
au fost retrasi procurori de sedintp din dosarul omului de afaceri Ovidiu Tender.
Dupa deliberari instanta suprema a stabilit: "I. Admite, in parte, cererea de probe formulata de
apelanta inculpata Bica Alina Mihaela si incuviinteaza reaudierea martorilor Mirel Radescu, Mihail
Udroiu, Silvia Stefanescu si Claudia Curelaru. Respinge celelalte solicitari de probatorii vizand
proba testimoniala si administrarea probei cu inscrisuri. II.Respinge solicitarea de administrare a

probei testimoniale solicitata de parchet."
Cei mai importanti martori ceruti de aparare fostei sefe a DIICOT sunt fostul presedinte al
Romaniei, Traian Basescu, fostul ministru Elena Udrea si omul de afaceri Marian Iancu.
Martorul Iancu, spunea apararea Alinei Bica, ar putea oferi detalii despre interesul avut de SRI
fata de omul de afaceri Ovidiu Tender, respectiv ca detinea actiuni la o exploatare de diamante
din Africa.
Despre Traian Basescu, spune avocatul Alinei Bica, poate confirma sau nu declaratiile primilor
doi, el fiind ultimul personaj pe linie decizionala.
”Elena Udrea, e legata de apararea lui Bica, respectiv ca initiativa de a se cere pedeapsa cu
suspendare a fost discutata la nivelul SRI si apoi a fost aprobat la varful administratiei
prezidentiale.... Marian Iancu, sa spuna ce stie de detinerea unor actiuni de catre Tender la
companii din Africa de exploatare diamante si .... Traian Basescu, poate confirma ca Ovidiu
Tender infaptuia interese nationale astfel, ca era necesara protejarea sa”, a explicat aparatorul
fostei sefe a DIICOT.
Fata de aceasta cerere a avocatilor procurorul DNA a fost in dezacord si a aratat ca ea nu
contureaza probe privind acuzatiilre de abuz aduse Alinei Bica ci probe privind persoana lui
Ovidiu Tender.
”Nu e relevanta audierea celor trei. Se cere audierea lor pentru stabilirea legitimitatii operatiunilor
lui Tender in Africa nu privind legitimitatea faptelor inculpatei Alina Bica”, a explicat scurt
magistratul. Instanta suprema a ramas luni in pronuntare privind cererile de aparare facute, luni,
in dosarul in care se rejudeca apelul din dosarul Alinei Bica in care aceasta este acuzata de
favorizarea omului de afaceri Ovidiu Tender.
ADRESA: http://crct.ro/nv72

