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AMATORISMUL DIICOT UCIDE –
Incredibil: DIICOT incearca sa dea de
cap cazului Caracal cu un procuror
care a trecut de la infractiuni marunte
direct la combaterea criminalitatii
organizate. Cu o vechime de doar 7
ani, procurorul #rezist Adrian Petre
Todoran a fost adus in DIICOT in 2017,
direct de la Parchetul Judecatoriei
Cornetu. Colegul sau de caz, George
Patuleanu, a ajuns in DIICOT de la
Parchetul Judecatoriei Arad
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Stupefiant: DIICOT incearca sa rezolve incurcatul caz Caracal cu un procuror care pana in urma cu doi ani
se ocupa de infractiuni marunte si care a sarit direct de la parchet de judecatorie la Directia de Investigare
a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, pe baza unui simplu interviu. Este vorba despre
#rezistentul procuror DIICOT Adrian Petre Todoran (foto), unul dintre cei care instrumenteaza dosarul Caracal.
Cu o experienta de procuror de executie de doar 7 ani in care in cea mai mare parte s-a ocupat infractiuni
marunte (de genul furturilor sau al spargerilor de locuinte si de masini), Todoran trebuie acum sa faca
lumina intr-un caz extrem de complicat, care a tulburat profund opinia publica. O speta in care vedem cum
procurorii au produs in principal doar balbe jenante si chiar un abuz revoltator, amendand-o crancen pe mama
Luizei Melencu si ducandu-se cu jandarmii peste ea (click aici pentru a citi).
Parcursul profesional al lui Adrian Todoran a inceput in 6 februarie 2012, cand, dupa absolvirea INM si efectuarea
stagiaturii, presedintele de atunci, Traian Basescu, a semnat Decretul nr. 256 (pe care il gasiti aici), prin care l-a
numit pe Todoran – proaspat absolvent al Institutului National al Magistraturii – in functia de procuror la Parchetul
de pe langa Judecatoria Cornetu. Asadar Petre Todoran are o vechime de circa 7 ani si jumatate in
magistratura si nu a lucrat nicio zi la un parchet de pe langa tribunal sau curte de apel.
Proaspatul magistrat avea ambitii mari, astfel ca in octombrie 2017 a sustinut interviul pentru admiterea in Directia
de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism. La 25 octombrie 2017, prin Hotararea nr.
678, Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a avizat favorabil numirea lui Todoran la DIICOT,
acesta activand inca la PJ Cornetu (vezi tabelul din Anexa 1, pozitia 13).
Totusi, intre timp, pe 29 martie 2015, procurorul Adrian Petre Todoran fusese declarat admis la concursul de
promovare pe loc. Pe cale de consecinta, magistratul isi obtinuse gradul profesional de parchet de pe langa
tribunal (vezi Anexa 2, pagina 4, pozitia 13).
In 16 septembrie 2018, deja ajuns la DIICOT, Adrian Todoran si-a obtinut – tot prin concurs – gradul profesional de
parchet de pe langa curte de apel (vezi Anexa 3, pagina 10, pozitia 68).
Alt procuror din dosarul Caracal a sarit de la PJ direct la DIICOT
L-am mentionat la inceputul articolului pe procurorul George Patuleanu, numit in iunie 2006 intr-o functie de
executie la DIICOT, direct de la Parchetul de pe langa Judecatoria Arad. Cu toate acestea, Patuleanu are o
experienta incomparabil mai mare, activand in magistratura inca din 28 decembrie 1999 si la DIICOT de 13 ani.
Teoria ca teoria, insa practica ne omoara
Aparent, nu este nimic in neregula, intrucat procurorul Todoran a parcurs toti pasii necesari, iar in prezent
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functioneaza la DIICOT avand gradul de PCA, asa cum prevede legea.
Cu toate acestea, problema se pune la modul general: un procuror care nu a lucrat in viata lui mai departe
de parchet de pe langa judecatorie, si care a sarit peste parchet de tribunal si parchet de curte de apel,
trebuie acum sa descalceasca itele unui dosar cu ramificatii nebanuite, pe care o tara intreaga sta cu ochii.
Un dosar care pana acum nu a produs niciun rezultat spectaculos din partea procurorilor, adevaratele
dezvaluiri venind din partea presei, iar nu dinspre cei care sunt platiti gras din banii publici sa faca anchete
judiciare.
Todoran a ingrosat randurile magistratilor hashtagisti
Numele lui Adrian Petre Todoran apare pe lista judecatorilor si procurorilor #rezistenti care in octombrie 2017 au
semnat celebrul memoriu initiat de Forumul Judecatorilor din Romania, prin care isi exprimau opozitia fata de
modificarile aduse de catre Parlament legilor justitiei.
Instanta s-ar putea sa dea cu ghilotina
Pe de alta parte, DIICOT risca sa si-o fure la modul grav in instanta in dosarul Caracal. Mai precis, luam in
calcul posibilitatea ca judecatorii sa anuleze rechizitoriul, din cauza ca procurorul Adrian Petre Todoran nu
are vechimea de 10 ani necesara functionarii in Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism, asa cum prevede art. 79/1 alin. 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciara:
„Pentru a fi numiti in cadrul Directiei de Investigarea a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism,
procurorii trebuie sa nu fi fost sanctionati disciplinar, sa aiba o buna pregatire profesionala, o conduita morala
ireprosabila, o vechime de cel putin 10 ani in functia de procuror sau judecator si sa fi fost declarati admisi in urma
interviului organizat de catre comisia constituita in acest scop”.
Ne bazam ipoteza pe faptul ca exista deja jurisprudenta in acest sens. Mai precis, pe 25 martie 2019, in
dosarul nr. 450/83/2019, Curtea de Apel Oradea a admis contestatia formulata de catre un inculpat trimis in
judecata de DIICOT, cu privire la masura arestarii preventive pe care i-o aplicase Tribunalul Bihor, din
cauza ca procurorul de caz de la DIICOT nu avea vechimea necesara de 10 ani in magistratura.
* Gasiti aici Hotararea nr. 678/2017 a Sectiei pentru procurori din CSM

* Gasiti aici tabelul cu nota obtinuta de Todoran la gradul de PT

* Gasiti aici tabelul cu nota obtinuta de Todoran la gradul de PCA
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