EXCLUSIV - Expertiza criminalistica prin care Simona Lungu a fost dovedita stiintific ca fiind „judecatoarea
porno” din secta MISA (Document)

Scris de A.A.S - R.S
Dezvaluiri - Cazuri Patologice

Justitia romana nu poate fi mai breaza decat societatea in
ansamblul ei. Tagma magistratilor are uscaturile ei, ca oricare alta tagma. Insa nicio categorie sociala nu creaza un
impact negativ atat de mare asupra celorlalte, cum produce Justitia, atunci cand unii dintre membrii ei comit acte
nedemne pentru un magistrat. Cei care isi asuma misiunea de a imparte dreptatea, trebuie sa fie imaculati pentru a
putea vedea paiul din ochiul altuia. Lumeajustitiei.ro va prezenta cazurile patologice cele mai relevante care au
socat in ultimii ani societatea romaneasca – azi prezentam cazul ex-judecatoarei Simona Lungu de la
Tribunalul Bucuresti, demascata in mod stiintific, ca fiind „judecatoarea porno” din filmele erotice produse
de secta MISA.
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Secretele seductiei

Vara anului 2004 – presa a dat publicitatii o serie de fotografii si filmulete erotice care ilustrau o femeie goala, in
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pozitii indecente, despre care s-a afirmat ca este judecatoarea Simona Lungu, de la Sectia comerciala a
Tribunalului Bucuresti. Dezvaluirile intitulate generic „judecatoarea porno” au venit dupa ani de campanii de presa
sustinute, in care au fost demascate orgiile din secta MISA, condusa de Gregorian Bivolaru, miscare despre care
procurorii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti si DIICOT Bucuresti au venit cu acuzatii de activitati de crima
organizata, bazate in special pe exploatare sexuala si munca fortata in folosul financiar al liderilor gruparii.

Judecatoarea (pe atunci) Simona Lungu a cazut in plasa
procurorilor in cadrul cercetarilor din dosarul MISA, care au acuzat-o ca este protagonista unui film porno,
difuzat pentru piata de "consum" din Danemarca, intitulat „Secretele seductiei”. Lungu a practicat 14 ani
yoga impreuna cu mama ei. In varsta de 35 de ani, necasatorita, judecatoarea Simona Lungu, sosise in 2002 in
Capitala, venind de la Judecatoria Piatra-Neamt. Din materialul procurorilor care au anchetat cazul MISA, a reiesit
ca referitor la patru casete video cu scenele ponografice de grup de la Sala Polivalenta - filmate in ziua cand
Gregorian Bivolaru a implinit 50 de ani - martorele sub acoperire au recunoscut-o pe Lungu Simona".
Judecatoarea s-a aparat pretinzand ca s-a aflat la Piatra-Neamt.
Conform verificarilor, la 19.09.2004, in timpul unei perchezitii din str. Sg. Turturica nr. 133 s-au gasit 15 fotografii in
care numita Dumitru Cristina a identificat-o pe Lungu Simona: "Fiindu-i prezentata plansa, judecatoarea Lungu
Simona s-a recunoscut in foto 2, aratand ca poza a fost facuta la sfarsitul unui curs de yoga. Referitor la pozitia 8,
in care apare un grup de fete sumar imbracate, judecatoarea a aratat: "E posibil sa fi facut poze de acest gen la
plaja", dar nu-si aminteste. Conform cartii de identitate a judecatoarei Simona Lungu, a rezultat ca aceasta a
locuit din data de 07.06.2001 si pana la 30.03.2004, cand si-a facut ultima mutatie, intr-un ashram al MISA,
din str. Sg. Turturica 133. Imobilul din str. Sg. Turturica nr. 133 a fost locul unde s-a descoperit la
perchezitiile din cazul MISA, un studio de filmari XXX, de tip video-chat, unde mai multe tinere se despuiau
in fata camerelor de filmat, in schimbul banilor clientilor. Ca un facut, judecatoarea si-a schimbat domiciliul
cu o zi inainte de arestarea lui Bivolaru din martie 2004.

Demonstratia expertului Catalin Grigoras
Simona Lungu si-a dat demisia din Magistratura la 30 septembrie 2004, ca urmare a anchetei disciplinare
demarate de Consiliul Superior al Magistraturii, care a dat curs sesizarii Parchetului Curtii de Apel Bucuresti.
Procurorii au trimis Consiliului un dosar continand planse foto capturate de pe o banda video, precum si declaratii
ale unor martori care o indicau pe judecatoare ca fiind actrita principala din filmul XXX „Secretele
seductiei”. Simona Lungu a negat vehement ca ar fi protagonista din operele cinematografice ale sectei. A
avut indrazneala sa vina in fata CSM, pentru a-si sustine fara a clipi nevinovatia.
Putini isi mai amintesc care a fost proba care a demascat-o pe Lungu si, spunem noi, a generat demisia
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acesteia - expertiza criminalistica realizata de unicul expert in materie de audio-video din tara – Catalin
Grigoras (o mare pierdere pentru criminalistica, dupa ce a demisionat recent de la INEC si a plecat in State ca
profesor de specialitate, ca urmare a mizeriilor facute asupra lui de oficiali ai Ministerului Justitiei). Catalin
Grigoras a realizat expertiza dupa ce a fotografiat-o din fata si din profil pe judecatoarea Lungu, pentru a
avea elementele de comparatie si, pe baza masuratorilor criminalistice efectuate, a demonstrat ca ea este
cea din filmele si fotografiile erotice.
Nu intram in amanunte de specialitate – puteti vedea in premiera, in documentul atasat la finalul articolului,
continutul ineditei expertize, o lectura deosebit de interesanta pentru cei care nu au vazut in viata lor un
documentde asemenea gen.
Lungu a lasat CSM-ul cu gura cascata
In fata concluziilor expertizei, Simona Lungu a afirmat in fata CSM ca este o victima a SRI, a Parchetului si, mai
ales, a presei, facuta in scop de discreditare a gruparii MISA: "Eu am fost supusa oprobriului public, mai aveam
putin si eram tarata in piata publica intr-o cusca! Nu e vorba despre traume, ci sunt chiar incantata ca trec
prin aceasta situatie!"
Cititi aici expertiza continand imaginile comparative ale fostei judecatoare Simona Lungu.
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