
Adrian Nastase scapa de \&quot;Matusa Tamara\&quot;
inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, ieri, achitarea fostului premier Adrian Nastase in dosarul
"Matusa Tamara", in care a fost trimis in judecata alaturi de Ioan Melinescu, fost presedinte al Oficiului
National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si Ristea Priboi, consilier al fostului premier
Adrian Nastase, fost deputat in perioada 2000-2004, informeaza Agerpres. iCCJ a mai decis achitarea
inculpatilor Ioan Melinescu si Ristea Priboi pentru acuzatiile pentru care procurorii Directiei Nationale
Anticoruptie (DNA) i-au trimis in judecata.
  
  Cheltuielile de judecata vor fi suportate de Statul Roman, dupa ce judecatorii instantei supreme au
respins cererea lui Ristea Priboi ca denuntatorul Genica Boerica sa plateasca cheltuielile de judecata.
Decizia poate fi atacata cu recurs la Completul de 5 judecatori al iCCJ.
  
  La randul lor, procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) vor declara recurs la decizia prin care
fostul premier Adrian Nastase a fost achitat in dosarul "Matusa Tamara". "Decizia este luata, urmeaza sa
formulam motivele de recurs in zilele urmatoare", a declarat tot ieri, pentru Agerpres, purtatorul de
cuvant al DNA, Livia Saplacan. Recursul urmeaza sa fie judecat de Completul de 5 judecatori al iCCJ.
  
  Partidul Social Democrat saluta decizia instantei de a-l achita pe Adrian Nastase in cazul "Matusa
Tamara". "Acest proces a fost de la bun inceput unul politic, motiv pentru care PSD a considerat mereu ca
domnul Nastase este nevinovat. Dosarul a fost construit pe elemente subrede, iar singura decizie fireasca
in acest dosar este achitarea. Din pacate, a fost nevoie de atat de multi ani pentru a se da un verdict care,
de la inceput, era extrem de clar pentru cei care au parcurs cu atentie detaliile cazului", se arata intr-un
comunicat al PSD, remis ieri. 
  
  La randul sau, vicepresedintele PDL, Elena Udrea a declarat, potrivit Mediafax, ca se astepta la o solutie
de condamnare in cazul lui Adrian Nastase. Udrea crede ca decizia luata de instanta ii dezamageste pe cei
care asteptau ca dosarele de mare coruptie sa se finalizeze cu condamnari.
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