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Patronul Trei G a încasat opt ani de închisoare cu executare

Condamnat definitiv
Magistraţii Curţii de Apel
Oradea s-au pronunţat, vineri, definitiv, în procesul
afaceristului Ion Govoreanu,
fondatorul grupului de firme
Trei G, trimis în judecată în
2011 de procurorii DNA Oradea pentru o evaziune fiscală
de peste 22 milioane euro.
Opt ani de închisoare cu executare este sentinţa stabilită
de judecători.
Opt persoane au fost judecate în dosarul privind frauda de
peste 22 de milioane de euro,
iniţial, la Tribunalul Bihor. Ion
Govoreanu a fost acuzat că prin
interpuşii Mihai Măgurean,
Viorel Claudius Ducica, Emil
Gavril Pop, Constantin Mitu,
Marinela Triculescu, Alexandrina Luparu şi Varga Sandor,
administratori şi directori la
mai multe societăţi pe care de
fapt le controla, a simulat achiziţii de produse petroliere şi/
sau alimentare fără TVA de la
trei firme aflate în insolvenţă
controlate tot de el: SC Prompt
Construct SRL, SC Ciprova
Com SRL şi SC For United
SRL, pentru a eluda plata către stat a TVA şi a impozitului
pe profit. Omul de afaceri a
fost acuzat de către procurorii DNA Oradea că a creat un
grup infracțional prin intermediul căruia a adus un prejudiciu staului român în valoare
de peste 22,5 milioane euro.
Lotul Govoreanu cuprinde 8
oameni de afaceri care până în
2011, când a început procesul,
au creat un carusel evazionist.

Flash rutier

Potrivit rechizitoriului încheiat
de procurorii DNA Oradea,
„Ion Govoreanu a coordonat,
direct sau prin interpuşi, activitatea mai multor societăţi comerciale care au simulat achiziţii de produse petroliere şi/
sau alimentare fără TVA de la
trei societăţi comerciale aflate
în insolvenţă controlate de Govoreanu: SC Prompt Construct
SRL, SC Ciprova Com SRL şi
SC For United SRL”. Anchetatoriii susţin că produsele au
fost vândute şi facturate direct
de la depozite sau producători
unor beneficiari finali, dar cu
aplicarea TVA aferentă. Introducerea în circuitul comercial
a firmelor în insolvenţă şi a firmelor tip „bidon” era doar formală, în scopul de a acumula
în sarcina celor din urmă plata
taxei pe valoare adăugată.
Ion Govoreanu a fost pus sub
învinuire în noiembrie 2010 de
procurorii DNA Oradea. El a
fost arestat mai bine de 6 luni
de Tribunalul Bihor pentru
fapte de evaziune fiscală, complicitate la evaziune fiscală în
formă continuată, iniţiere şi
constituire a unui grup infracţional organizat şi spălare a banilor. Procesul a fost amânat de
28 de ori numai pentru audierea
martorilor și a inculpaților. Ion
Govoreanu a făcut de două cereri de recuzare a completului,
ambele respinse de magistrați,
iar la ședința din 17 august
2015 omul de afaceri a fost
amendat cu 2.000 de lei pentru
exercitarea cu rea-credinţă a
drepturilor procesuale. Într-un

Govoreanu a fost pus sub învinuire în noiembrie 2010
final, anul trecut Govoreanu a
fost condamnat de Tribunalul
Bihor la 12 ani de închisoare
cu executare, în timp ce partenerii săi de afaceri au primit
pedepse tot cu executare, între
2 şi 5 ani, după caz. Săptămâna
trecută, Curtea de Apel Oradea s-a pronunţat în dosar, pedeapsa pentru Govoreanu fiind
redusă la opt ani de închisoare
cu executare. Judecătorii au
mai hotărât ca toţi cei 8 inculpaţi să plătească despăgubiri
în valoare totală de 89.183.764

lei către ANAF şi alte câteva
zeci de mii de lei, cheltuieli de
judecată. În prezent, Govoreanu este încarcerat, executând
o pedeapsă de 3 ani şi 6 luni
de închisoare pentru o pagubă
de 1,4 milioane de lei pe care a
produs-o bugetului de stat prin
tranzacţii ilicite cu zahăr. Tot
el a mai fost trimis în judecată,
alături de soţia sa, pentru o altă
fraudă, de 900.000 de lei, prin
tranzacţii fictive cu sediul fostei Urbana din Oradea.
n A. UNGUR

Frontiera de vest, cea mai aglomerată în perioada sărbătorilor

Şofer băut Peste un milion în tranzit
Marți, 27 decembrie, pe
strada Mihail Kogălniceanu
din municipiul Oradea, un
bărbat de 28 de ani, din Oradea, în timp ce conducea un
autoturism, nu a adaptat viteza de deplasare la condițiile
de drum – carosabil umed.
Astfel, a pierdut controlul
asupra direcției de deplasare, iar autoturismul condus
de acesta a acroșat alte două
autoturisme parcate în loc
amenajat. În urma evenimentului rutier, conducătorul
autoturismului a suferit leziuni ușoare. În urma testării
conducătorului autoturismului cu aparatul etilotest, s-a
constatat că acesta prezenta
o concentrație alcoolică de
0,74 mg/l alcool pur în aerul
expirat. Conducătorului autoturismului i-au fost recoltate probe biologice în vederea
stabilirii alcoolemiei, iar în
cauză a fost întocmit dosar
de cercetare penală. Poliţiştii
rutieri continuă cercetările
pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor şi cauzelor
producerii evenimentului rutier. n
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...de trecere aeroportuare,
unde au trecut frontiera peste
294.000 persoane. În această
perioadă, Poliţia de Frontieră
Română a dispus măsuri de
suplimentare a personalului,
fiind folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere a
frontierei, în limita configuraţiei acestora. De asemenea,
în cele mai tranzitate au fost
suplimentate arterele de control pe sensul de intrare sau
ieşire în/din ţară, precum şi
echipamentele folosite pentru verificarea documentelor,
astfel încât formalitățile de
frontieră să se efectueze cu
operativitate, fără a se înregistra timpi de așteptare ridicați.
De asemenea, în urma activităţilor desfășurate în zonele
de competenţă - punctele de
trecere şi „frontiera verde” poliţiştii de frontieră au constatat în perioada Sarbatorilor
de Craciun (24-26.12.2016): 57
fapte ilegale (18 infracţiuni şi
39 contravenţii) săvârşite atât
de cetăţeni români, cât şi străini; valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la
aproximativ 16.300 lei; au fost

descoperite, independent sau
în colaborare cu alte instituţii,
bunuri nedeclarate (ce urmau a
fi introduse ilegal în ţară), care
depăşeau plafonul vamal admis ori suspecte a fi contrafăcute, în valoare totală de peste
210.000 lei. Şi în perioada următoare, Poliţia de Frontieră
a luat toate măsurile necesare
astfel încât traficul de persoane
şi autovehicule prin punctele
de frontieră să se desfăşoare în
condiţii normale, fluent şi civilizat. Sunt menţinute măsurile
organizatorice de suplimentare a personalului repartizat la
controlul documentelor până

la capacitatea maximă permisă de infrastructura fiecărui
punct de trecere, în funcţie
de dinamica valorilor de trafic. De asemenea, vor fi suplimentate arterele de control, pe
sensul de ieşire sau intrare în
ţară, după caz, în limita configuraţiei punctelor de trecere a
frontierei. În acelaşi timp, au
fost dispuse măsurile necesare
pentru o supraveghere sporită
a frontierei de stat, respectiv
prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale şi a contrabandei
cu bunuri de larg consum, în
punctele de trecere a frontierei
şi în zona de competenţă. n

Agenda politică

Pavel, primul în top

Eurodeputatul social-democrat Emilian
Pavel conduce în topul parlamentarilor
europeni români la capitolul amendamente
depuse la rapoartele aflate în lucru în Parlamentul European. Astfel, orădeanul Emilian
Pavel a depus 1.045 de amendamente, fiind
urmat de Daniel Buda (PNL), cu 852 amendamente.
Potrivit site-ului www.mepranking.eu, care
monitorizează activitatea tuturor europarlamentarilor, social-democratul Emilian Pavel
ocupă primul loc între colegii săi eurodeputaţi
din România cu 1.045 de amendamente depuse
la rapoartele aflate în lucru, fiind pe locul 42
între toţi deputaţii europeni. La acest capitol,
locul doi în clasamentul naţional este ocupat
de liberalul Daniel Buda – 852 amendamente,
urmat de Viorica Dăncilă (PSD) – 786 amendamente şi de Marian-Jean Marinescu (PNL)
– 772 amendamente. Emilian Pavel susţine că
acest loc în clasament a reprezentat o surpriză
pentru el şi pentru colaboratorii săi, dar „arată
preocuparea noastră în ceea ce priveşte dosarele discutate în cele două comisii din care facem
parte”. Pavel este membru în comisia pentru
ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale şi
face parte din delegaţiile pentru relaţiile cu
Israel, respectiv Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana. Totodată, eurodeputatul orădean este membru supleant în Comisia
pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
şi în delegaţia la Comisia parlamentară de stabilizare şi de asociere UE-Serbia, respectiv în
două comisii speciale: PANA, înfiinţată după
izbucnirea scandalului Panama Papers, cu scopul de a investiga acuzaţiile de spălare de bani
şi evaziune fiscală, şi Controlul Schengen, care
se concentrează pe evaluările Schengen.
În cadrul unei întâlniri cu presa orădeană,
Emilian Pavel a declarat că, în acest an, a avut
o surpriză plăcută când în Comisia pentru
libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne s-a
discutat despre faptul că legislaţia europeană
prevede dacă un stat terţ din afara UE nu ridică
vizele pentru toate statele membre UE, Comisia Europeană este obligată să emită un act
legislativ prin care impune vize acelui stat terţ.
„Noi avem o problemă în acest sens cu SUA,
care impune vize pentru cinci state membre,
şi cu Canada, pentru două state. Indiferent
de grupul politic şi de statul din care făceau
parte, toţi au apărat interesele României şi
ale Bulgariei şi au cerut comisarului să aplice
legislaţia europeană. Acest semn de solidaritate
din partea tuturor membrilor din comisie a fost
un semnal plăcut şi bun. Sper că vom continua să luptăm împreună, astfel încât cetăţenii
României să beneficieze de toate drepturile
care li se cuvin”, a afirmat europarlamentarul
social-democrat. În altă ordine de idei, el şi-a
exprimat îngrijorarea legată de alegerile de
anul viitor din mai multe ţări europene, printre
care Germania, Franţa, Italia şi Olanda, unde
partidele extremiste au câştigat teren.
n Ioana MATEAŞ

Prefectura Bihor

Biroul Apostilă îşi
suspendă activitatea
Instituţia Prefectului judeţului Bihor a anunţat că vineri, 30 decembrie, activitatea de relaţii
cu publicul a Biroului Apostilă este suspendată
din cauză că, fiind sfârşit de an, nu se mai pot
vira către Trezorerie sumele încasate. Activitatea Biroului Apostilă se va relua în data de
3 ianuarie 2017 conform programului obişnuit
afişat pe site-ul instituţiei – www.prefecturabihor.ro. n

