
Dosarul Clamparu, punct final: 67 de ani si jumatate de puscarie
La sapte ani de la inceperea procesului in Dosarul Clamparu, justitia din Romania a apucat sa isi spuna
cuvantul final. Dupa ce la finele lui februarie 2011, Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei a
respins recursul promovat de inculpati, dar si de procurori, impotriva hotararii de la Curtea de Apel Alba,
in ultima zi a saptamanii trecute, sapte din cei opt inculpati in dosar au fost ridicati si dusi la puscarie. 
  
  Procesul din dosarul Clamparu a inceput in 2004, la Bucuresti. A fost stramutat la Sibiu la finele lui
2005, unde hotararea finala a fost data in 2008. Pedepsele date de magistratii sibieni au fost de inchisoare
intre cinci ani si noua ani si sase luni. Evident, decizia a fost atacata la Curtea de Apel Alba, unde noul
proces a mai durat pana in martie 2010. Atunci, Curtea de Apel Alba a admis apelul formulat de
procurorii sibieni si, rejudecand, a impartit anii de puscarie. Cel mai mult a primit liderul gruparii, Ioan
Clamparu, cel care este dat disparut inca din mai 2004, banuindu-se faptul ca se ascunde in Spania. Cea
mai mica pedeapsa acordata a fost de cinci ani de inchisoare. 
  
  Si aceasta decizie a fost atacata la instanta superioara, dosarul fiind inregistrat in mai 2010. Dupa patru
amanari, pe 23 februarie 2011 a fost pronuntata decizia finala: au fost respinse atat recursurile
procurorilor DIICOT, cat si cele depuse de inculpati, mentinand astfel decizia Curtii de la Alba. 
  
  Cei care au fost `ridicati` la finele saptamanii trecute, insa, vor beneficia de deducerea din pedepsele
aplicate a duratei retinerii si arestarii preventive, care se intind pe aproximativ trei ani. 
  
  Inculpatii din dosarul Clamparu au fost judecati pentru trafic de persoane, proxenetism si spalare de
bani. Achetatorii au demonstrat faptul ca cei din grupul lui Clamparu au inchegat, din 2001, o retea de
trafic de persoane racolate din Prahova, Neamt si Sibiu. Fetele astfel racolate erau duse in Spania, unde li
se retineau documentele de identitate si erau obligate sa se prostitueze. Clamparu si-a cunoscut membrii
retelei in penitenciarul Aiud, unde executa o pedeapsa pentru omor. De aici a fost eliberat conditionat in
1999, dupa executarea a doua treimi din pedeapsa de 15 ani de inchisoare. 
  
  
  Pedepsele din dosarul Clamparu 
  
  Clamparu Ioan 13 ani inchisoare 
  
  Mihaila Dan - 10 ani si 6 luni inchisoare 
  
  Pop C-tin Ovidiu - 9 ani inchisoare 
  
  Stanciu Marian - 8 ani si 6 luni 
  
  Ciufu Bogdan Valentin - 8 ani inchisoare 
  
  Samu Vilmos - 7 ani si 6 luni inchisoare 
  
  Cioflan Cris tian Stefan - 6 ani inchisoare 
  
  Popeanu Cornel - 5 ani inchisoare 
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