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INCEP EMOTIILE pentru fostul ministru Sandu
in dosarul Microsoft III
Un complet de trei judecatori de la instanta suprema incepe, de marti,
audierile in dosarul Microsoft III, ce in care fostul ministru Gabriel Sandu
este judecat pentru fapte de coruptie si spalare de bani alaturi de oamenii de
afaceri Claudiu Florica si Dinu Pescariu, legat de contractele cu statul privind
licente software, relateaza stiripesurse.ro.
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Astfel instant a dispus inceperea audierilor dupa ce a respins o cerere a celor judecati prin care
solicitau anularea tuturor actelor facute pana in prezent in dosar si reluarea lui de zero, invocand
efectele deciziei CCR care a stabilit neconstitutionalitatea completurilor de trei magistrati de la
instanta suprema.
Dupa respingere judecatorii au stabilit inceperea audierilor de martori ai acuzarii, astfel ca au fost
citati pentru marti cinci martori dintre care unul va da declaratie prin video-conferinta fiind unul
dintre cei cu identitate protejata in acest dosar.
"Cu majoritate, Respinge cererea formulata de inculpatii Tatomir Calin, Pescariu Dinu Mihail,
Florica Claudiu Ionut si Sandu Gabriel de trimitere a cauzei pentru repartizare aleatorie unui
complet specializat. Amana cauza la data de 19 noiembrie 2019, ora 9,00, Sala Sectii Unite.
aSe vor cita martorii Tanase Cristian, Popescu Manuela Anca, precum si martorii Eftene Sorin

Cristian si Pletea Florin, pentru termenul acordat, la adresele mentionate in rechizitoriu. Se va
emite adresa catre Ministerului Public Directia Nationala Anticoruptie pentru a asigura prezenta la
termenul acordat a martorei Ivan Mioara - martor cu identitate protejata.
Cu opinie separata, in sensul trimiterii cauzei pentru repartizare aleatorie unui complet specializat
conform art.29 din Legea nr.78/2000, modificat prin Legea nr.161/2003, in conformitate cu
Decizia nr.417 din 3 iulie 2019 a Curtii Constitutionale a Romaniei.", a stabilit la ultimul termen de
judecata instanta suprema.
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