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Italia: Senator PDL, denuntat penal, pentru
inselatorie
La Chestura din Siena a fost depusa recent o plangere penala in care un om de
afaceri italian se plange ca senatorul pentru Diaspora, Viorel Badea, nu vrea
sa-i restituie 6.000 de euro. Senatorul PD-L Romania pentru Diaspora, Viorel
Badea, va trebui sa se apere in Italia de acuzatia de inselatorie pe care i-o
aduce un om de afaceri italian, Andrea Stefanelli (61 de ani).
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Omul de afaceri italian, Andrea Stefanelli sustine in denunt ca l-a cunoscut in august 2007 pe
Viorel Badea, prin intermediul sotiei romance si prin intermediul lui Osvaldo Rastelli, presedinte
pe atunci al Ufficio Unione Nazionale Consumatori (UNC) din Pistoia (Filiala din Pistoia a Uniunii
Nationale a Consumatorilor). Cei trei se aflau in Romania si planuiau deschiderea unei alte filiale
a UNC la Bucuresti. Potrivit celor relatate de Stefanelli, Badea (care nu era inca senator) s-a
aratat dispus sa se implice, ba mai mult a spus ca acopera si cheltuielile de deschidere ale filialei.
in octombrie 2007, Badea i-a cerut lui Stefanelli 6.000 de euro pentru deschiderea filialei, bani
care au fost virati printr-un ordin de plata.
Ulterior, Stefanelli spune ca l-a contactat telefonic pe Badea, in repetate randuri, pentru a-l

intreba de filiala, dar ca politicianul roman s-a scuzat cu lipsa de timp cauzata de campaniile
electorale.
"Nici bani, nici filiala"
Picatura care a umplut paharul pare sa fi venit cu doua zile inainte de denunt, cand Badea i-ar fi
spus la telefon italianului ca nu-i mai da niciun ban, iar sotiei acestuia ca nu va deschide nicio
filiala a UNC la Bucuresti.
Denuntul se incheie cu precizarea ca Rastelli (fostul presedinte al UNC) nu are nicio pretentie de
la Badea.
Ce spune Badea
Contactat telefonic, senatorul Badea nu s-a aratat surprins de denunt. „Am auzit de aseara ca
circula aceasta hartie. Nu am vazut-o inca, dar faptul ca apare acum imi pare un santaj”.
Dupa ce a primit pe mail plangerea de la redactia „Adevarul Italia”, Badea a comentat: „ii cunosc pe
acesti domni, dar este vorba de un mediu de afaceri controversat, oameni carora le-am intors
spatele cand am aflat cu ce se ocupa. in special Rastelli (are cateva procese pe rol pentru
inselatorie, fals, uz de fals si trafic de influenta, n.r.). Nu sunt personajul cheie din tentativa lor de
a deschide aceasta filiala la Bucuresti, iar falimentul actiunii lor depinde mai mult de ei, decat de
mine. Eu m-am retras cand mi-am dat seama in ce risc sa intru”, a declarat Badea.
Cat priveste cei 6.000 de euro, senatorul spune ca au existat, dar au fost cheltuiti pe anumite
proceduri. „Este in mod evident un santaj. Un denunt depus in februarie care iese la iveala inainte
cu cateva zile de alegerile PD-L. O sa contactez un avocat, iar in iunie voi merge personal acolo
sa vad ce se intampla”, a mai spus Badea.
Ce se va intampla acum?
inceperea urmaririi penale in Italia este decisa in acest caz de un judecator desemnat pentru
ancheta preliminara (GIP), in fata caruia italianul va putea prezenta si alte dovezi. De asemenea,
Badea poate cere sa-si stabilieasca domiciliul juridic la un avocat italian, pentru a fi sigur ca
primeste toate notificarile si se poate apara.
in cazul in care GIP nu decide deschiderea dosarului din insuficienta de probe, Stefanelli poate
deschide un proces civil.
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