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Во согласност со Стаутот на ИРУ, и нејзините членови во Поглавјето 7 во врска со Задачите о 

обврските на Ромскиот ИРУ Крис, како и превземените активности со донесена одлука за 

поведување на ИРУ Крис Процес против Дорин Чоаба од Романија, за прекршување на 

статутарните одредби од членот 53 и 54 под сите точки, Шефот на ИРУ Крисот - Грегор Јулсон 

и неговиот формиран тим на независни ИРУ Крисари во состав: Роберт Бергер од Австрија, 
Александру Леверс од Романија, Роберт Ботош од Чешка, Тодор Муто од Полска, Хајнел 

Видов од Словачка, Јураи Берлинер од Украина, и Миклеску Ангелута од Романија. 

На ден 16.01.2017 година со почеток од 17:00 часот преку Видео Конференција започна 
процесот на ИРУ Крисот против Дорин Чоаба. 

Во 150 минутниот процес во комплетен состав на ИРУ Крисот донесена е следната 

 

О Д Л У К А 

 

Се повикува Дорин Чоаба во рок од 7 (седум) дена, најдоцна до 22.01.2017 до 24 часот, да ги 

достави следните документи до ИРУ Крис Тимот: 

 

1. Документација за регистрација на сегашното негово нелегално ИРУ, каде јасно треба 

да стои кога и каде е регистрирано со јасно назначено седиште на тоа ИРУ 

2. Аргумент и образложение за отварање на нелегалното Конто во име на ИРУ кој е 

отворено во Сибиу, Романија на ден 08.10.2013 година во BRD- Groupe Societe Generale 

RO35BRDE330SA73171973300 .  
3. Да донесе документ со сегашната финансиска состојба на ИРУ Контото од 

горенаведениот период 

4. Образложение и документирање на досегашните наименувања на ИРУ 

претседателство, Благајник, Ген.Секретар во периодот после август 2013 до март 2016 

година 

5. Документи за обвинувањата за проневера од 500.000 евра и спорот со Груја Бумбу, за 

кого беше изречено обвинување во ИРУ Крис процесот на 02 декември 2015 година во 

Канцеларијата во Сибиу, Романија 

6. Да образложи зошто не присуствуваше директно на процесот на ИРУ Крисот против 
него одржан на 16.01.2017 година, иако беше навремено и уредно повикан да 

присуствува. Инаку Дорин Чоаба на повикот за присуство, испрати само еден краток 

емали со одговор, дека тој не го признава овој ИРУ Крис како валиден 
 

Сите овие донесени одлуки се донесени според Стаутот на ИРУ и едногласно од сите 

горенаведени Крисари во овој Процес против Дорин Чоаба.  

Својата конечна Одлука ИРУ Крисот ќе ја презентира на 24.01.2017 до 16:00 часот 

Процесот е завршен во 19:45 часот. 

 

 

Шеф на ИРУ Крисот 

 
Грегор Јулсон 

 

17.01.2017 година 


