Liviu Dragnea rÄƒmÃ¢ne Ã®n penitenciar. InstanÈ›a a
respins recursul Ã®n casaÈ›ie
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Liviu Dragnea rÄƒmâne în închisoare, dupÄƒ ce magistraÈ›ii instanÈ›ei supreme au respins recursul în casaÈ›ie form
fostul lider PSD, în dosarul în care a fost condamnat la trei ani È™i jumÄƒtate de închisoare.

Decizia a fost luatÄƒ în unanimitate de judecÄƒtorii din complet. Recursul în casaÅ£ie a fost respins ca nefondat. În pl
Dragnea a fost obligat sÄƒ achite cheltuielile de judecatÄƒ de 200 de lei.
Liviu Dragnea nu mai poate formula o acÅ£iune similarÄƒ. El a mai formulat anul trecut o contestaÅ£ie în anulare în
care invoca alte motive ÅŸi care a fost respinsÄƒ, de asemenea.

MagistraÈ›ii instanÈ›ei supreme sunt aÈ™teptaÈ›i sÄƒ pronunÈ›e, marÈ›i, decizia cu privire la recursul în casaÈ›ie formulat
lider PSD Liviu Dragnea în dosarul în care a fost condamnat la trei ani È™i jumÄƒtate de închisoare.

Liviu Dragnea a spus, sÄƒptÄƒmâna trecutÄƒ, în faÈ›a magistraÈ›ilor de la instanÈ›a supremÄƒ, cÄƒ a apelat la recurs în cas
de opt luni se aflÄƒ în spatele gratiilor deÈ™i este nevinovat, iar procurorii au spus mai multe neadevÄƒruri în acest dosar.

?Vreau sÄƒ mÄƒ refer la un neadevÄƒr, È™i anume cÄƒ eu le-am cunoscut pe Anisia È™i Botorogeanu, ca multe alte neade
folosite de acest parchet.

Nu am iniÈ›iat acest recurs doar pentru cÄƒ aÈ™ fi nevinovat, pentru a ieÈ™i cu orice preÈ› din închisoare. Am fÄƒcut aces
sunt complet nevinovat, stau de 8 luni nevinovat în Penitenciar. Nu mi s-a pÄƒrut normal sÄƒ plÄƒtesc pentru o faptÄƒ pe ca
am comis-o. RÄƒmâne la dispoziÈ›ia dumneavoastrÄƒ dacÄƒ voi sta nevinovat sau dacÄƒ admiteÈ›i casaÈ›ia. (...) Cred cu tÄ
nevinovÄƒÈ›ia mea?, a spus fostul lider PSD în faÈ›a instanÈ›ei supreme.
CITEÈ˜TE È˜I
... RevoltÄƒtor! PedeapsÄƒ redusÄƒ pentru criminalul de la CÄƒlineÈ™ti

Fostul lider PSD Liviu Dragnea a fost condamnat la închisoare de trei ani ÅŸi È™ase luni cu executare, în luna mai, în dosaru
angajÄƒrilor fictive de la DirecÅ£ia de ProtecÅ£ie a Copilului Teleorman. În prezent, Liviu Dragnea este încarcerat în
Penitenciarul Rahova.

SoluÅ£iile care pot fi date în dosarele în care a fost formulat recurs în casaÅ£ie

InstanÈ›a, judecând recursul în casaÈ›ie, pronunÈ›Äƒ una dintre urmÄƒtoarele soluÈ›ii:

- respinge recursul în casaÈ›ie, menÈ›inând hotÄƒrârea atacatÄƒ, dacÄƒ recursul în casaÈ›ie este nefondat;
- admite recursul în casaÈ›ie, casând hotÄƒrârea atacatÄƒ, È™i a) îl achitÄƒ pe inculpat sau dispune încetarea procesului pen
greÈ™ita aplicare a legii; b) dispune rejudecarea de cÄƒtre instanÈ›a de apel ori de cÄƒtre instanÈ›a competentÄƒ material sa
calitatea persoanei, dacÄƒ sunt incidente celelalte cazuri de casare.
CITEÈ˜TE È˜I
... CÄƒtÄƒlin RÄƒdulescu angajeazÄƒ consilierÄƒ la cabinetul parlamentar

În cazul în care îl achitÄƒ pe inculpat, instanÈ›a de recurs în casaÈ›ie desfiinÈ›eazÄƒ È™i hotÄƒrârea primei instanÈ›e, dacÄ
aceleaÈ™i încÄƒlcÄƒri de lege ca în decizia recuratÄƒ.

În cazul în care condamnatul se gÄƒseÈ™te în cursul executÄƒrii pedepsei, instanÈ›a, admiÈ›ând recursul în casaÈ›ie È™i p
casarea cu trimitere, dispune asupra stÄƒrii de libertate a acestuia, putând lua o mÄƒsurÄƒ preventivÄƒ.

HotÄƒrârea poate fi desfiinÈ›atÄƒ numai cu privire la unele fapte sau persoane ori numai în ceea ce priveÈ™te latura penalÄƒ
civilÄƒ, dacÄƒ aceasta nu împiedicÄƒ justa soluÈ›ionare a cauzei.

Când s-a dispus rejudecarea, decizia trebuie sÄƒ indice care este ultimul act procedural rÄƒmas valabil de la care procesul pen
trebuie sÄƒ îÈ™i reia cursul.
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