Cătălin Voicu, condamnat la cinci ani de închisoare
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Descriere foto: Cătălin Voicu

Fostul senator Cătălin Voicu a fost condamnat vineri de Tribunalul Bucureşti la cinci ani închisoare cu executare pentr
complicitate la abuz în serviciu, într-un dosar în care este acuzat de intervenţii la conducerea Electrica şi Electrica Ser
pentru ca o firmă să primească preferenţial contracte.

Un judecător de la Tribunalul Bucureşti i-a respins lui Cătălin Voicu o cerere de schimbare a încadrării juridice şi l-a condamnat
cinci ani de închisoare pentru complicitate la abuz în serviciu contra intereselor publice în formă calificată, stabilind că legea pe
mai favorabilă acestuia este Codul penal din 1969.

Magistratul a constatat că fapta de care este acuzat Cătălin Voicu este concurentă cu cea pentru care fostul senator a fost cond
în anul 2012 la şapte ani de închisoare şi a dispus ca acesta să execute pedeapsa cea mai grea, respectiv de şapte ani închisoar
care se adaugă interzicerea unor drepturi pe o perioadă de trei ani. Instanţa a menţinut şi confiscarea de la acesta a sumelor d
200.000 euro şi 119.000 lei.

De asemenea, judecătorul a menţinut decizia instanţei din februarie 2016, prin care Cătălin Voicu a fost eliberat condiţionat di
închisoare pentru cei 7 ani primiţi în primul dosar.

Instanţa a mai decis ca inculpaţii din acest dosar să plătească în solidar către SC Servicii Energetice Moldova SA despăgubiri civ
5.284.893 de lei, echivalentul a 1.391.339 euro.
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Bucureşti.

În noiembrie 2014, Cătălin Voicu, fost consilier prezidenţial, ulterior deputat şi senator, a fost trimis în judecată de DNA pentru

complicitate la abuz în serviciu. Alături de el, au fost deferiţi justiţiei Nicolae Coroiu, fost director general al SC Electrica SA; P
Andronache, la data faptelor director comercial al Sucursalei de Întreţinere şi Servicii Energetice (SISE) Moldova; Radu Dan Flo
acţionar majoritar la SC Tech Safety SA; Ion Dumitru Măruţă, acţionar şi administrator al SC Tech Safety SA, relatează Agerpre
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