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e-cum-solicitau-membrilor-csm-sa-voteze-dupa-cum-pofteau-fostul-sofer-al-csm-angel-gabriel-r
osca-dezvaluie-ce-mesaje-sms-a-gasit-intr-un-telefon-primit-pe-inventar-de-la-institut

DENUNT – Voturile sunt aranjate in CSM. Oana Haineala si Alina Ghica deconspirate cum solicitau membrilor
CSM sa voteze dupa cum pofteau! Fostul sofer al CSM Angel Gabriel Rosca dezvaluie ce mesaje SMS a gasit
intr-un telefon primit pe inventar de la institutie, aparat care a apartinut procurorului Bogdan Gabor. Intrucat
ne aflam in fata unui posibil trafic de influenta, Lumeajustitiei.ro sesizeaza oficial DNA
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Dezvaluiri de o gravitate majora facuta de fostul sofer de la CSM Angel Gabriel Rosca (sofer al judecatorului Adrian Neascu), care si-a dat demisia imediat dupa ce a fost inculpat alaturi de seful sau de catre DNA, dupa ce acesta din urma a solicitat demisia de onoare a noii sefe a Consiliului, procuroarea Oana Haineala (foto 1).
La data de 18 iulie 2012, Angel Gabriel Rosca a primit pe inventar de la DEA din cadrul CSM un telefon Nokia 2730, cu numarul 0724.127.366, care a apartinut anterior, pentru scurta durata, procurorului Bogdan Gabor din CSM – (vezi fisa de evidenta atasata la finalul articolului).
Angel Gabriel Rosca a detinut telefonul Nokia pana la data de 11.02.2013 cand, scarbit de faptul ca impotriva lui s-a pornit ancheta DNA pentru ca judecatorul Adrian Neacsu sa fie compromis, si-a dat demisia. Fara sa vrea, folosind telefonul ce i-a fost dat in custodie, soferul a depistat in memoria acestuia o serie de mesaje tip SMS purtate de fostul detinator cu Oana Haineala, Alina Ghica si Monica Prejmereanu (purtator
de cuvant al CSM – fost ofiter DGIPI), personaje care de anul trecut fac toate jocurile in CSM.
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Limbajul academic de la varful CSM
Dincolo de expresiile vulgare atribuite “delicatelor” magistrate care au pus stapanire pe CSM (exemple: “dobitoc”, "nesimtit", “cretin”, “porc”, “idioti”, “4pezi” - toate cu referire la alti colegi, membri ai Consiliului si care pot constitui comportamente nedemne unor magistrati, ce pot fi sanctionate disciplinar) in mesajele ce ne-au fost relatate de Angel Gabriel Rosca, apar solicitari din partea sefelor CSM catre procurorul Bogdan Gabor
de a vota in anumite feluri, anumite puncte de pe ordinea de zi. Amintim ca procurorul Bogdan Gabor (foto 2) fost prim-procuror adjunct in cadrul Parchetului Tribunalului Maramures, a fost ales in functia de membru al Consiliului Superior al Magistraturii la alegerile din ianuarie 2012, ca reprezentant in Consiliu al procurorilor de la parchetele de tribunale.

Ordinea de zi a lucrarilor plenului si ale sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii
se aproba de catre acestea, la propunerea presedintelui sau, dupa caz, a vicepresedintelui Consiliului
Superior al Magistraturii”, iar la punctul (4): “Hotararile Consiliului Superior al Magistraturii, în plen si în
sectii, se iau prin vot direct si secret si se motiveaza”, rezulta nu doar ca sefele CSM fac ordinea de zi dupa
cum vor, dar si ca a face demersuri pe langa alti membri ai CSM pentru a vota intr-un anumit fel, contravine
conditiei de “vot secret si direct”.
Cum articolul 29 din Legea 317/2004 privind functionarea CSM ne arata la punctul (3): “

In opinia noastra, faptele dezvaluite de fostul angajat al CSM pot friza infractiunea de trafic de influenta, data de
art. 257 Cod penal, precum si de Legea 78/2000 privind prevenirea, descoperirea ?i sanctionarea faptelor de
coruptie. Aceasta intrucat membrii alesi ai CSM sunt mandatati de magistratii care i-au ales, sa voteze nu dupa
cum doreste cineva anume, ci cum le dicteaza constiinta si interesul magistratilor pe care ii reprezinta in Consiliu.
Fata de aceste situatii, Lumeajustitiei.ro sesizeaza oficial Parchetul Inaltei Curti – Directia Nationala
Anticoruptie, prin prezentul articol de presa, cu privire la posibila existenta a unor fapte de coruptie la
varful CSM.
Iata conversatiile cu probleme, asa cum ne-au fost relatate de Angel Gabriel Rosca:
Mesaje de la Oana Haineala:
- “ne roaga Alina sa dam cu DA la pct 13 pup”
- “Sa nu uitam sa dam cu NU la pag 23 la plecarea lui Vasilica”
- “o sa facem plen joi (da vezi ca nu le zicem la 4pezi – neacsu, danilet, dumbrava si serban – ca sa se care
linistiti in turneul electoral pt roman) noi joi seara plecam la JAI...”
- “la suplimentarea cu posturile n-ar trebui sa votam impotriva? Eu asa as vota... La comisii la fct de
conducere procurori. Membri: amian, foitos, petrescu mandici. La judecatori: opaiog, franguloiu, hancu,
marin”
Facem precizarea ca aceste conversatii au avut loc, conform lui Angel Gabriel Rosca, inainte ca acesta sa
primeasca telefonul, adica undeva la inceputul-mijlocul verii lui 2012, cand Alina Ghica era presedintele
CSM, iar Oana Haineala era vicepresedinte, procurorul Bogdan Gabor fiind abia sosit in CSM. Pe atunci,
Haineala si Ghica nu intrasera in gratii cu Vasilica Danilet, acesta fiind si el la data respectiva incadrat la
categoria “4ped”, alaturi de judecatorii Dumbrava, Neacsu si Serban.
Iata, asadar, ce ce semnaleaza ca s-a vorbit pe telefoanele statului, pe banii contribuabililor, de catre inalti
demnitari, platiti din bani publici si obligati sa voteze secret, fara nicio influenta.
DNA are obligatia sa se sesizeze din presa pe acest caz
Fata de prezentul denunt, bazat pe informatii primite de la o sursa oficiala - fost angajat al CSM care face pe deplin
dovada ca a avut mijloacele sa intre in posesia unor asemenea informatii, precizam ca potrivit legii DNA are
obligatia sa dispuna verificari si sa faca publice rezultatele acestora.
Potrivit siteului DNA, Biroul de presa al parchetului anticoruptie are printre atributii urmatoarele: “identifica in
presa semnalele cu privire la fapte ce ar putea constitui obiectul verificarilor efectuate de procurorii
Directiei Nationale Anticoruptie” - http://www.pna.ro/faces/birp_contacte.xhtml
Cerem prin urmare o ancheta urgenta si eficienta, cu publicarea rezultatelor astfel incat acestea sa fie
cunoscute de opinia publica, la fel cum s-a procedat si in cazul membrilor CSM George Balan si Adrian
Neascu. Speram ca tandemul Alina Ghica – Oana Haineala nu va beneficia de un tratament privilegiat.
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In vederea facilitarii anchetei, Lumeajustitiei.ro anunta ca va pune la dispozitia procurorilor DNA, la cerere,
mesajele SMS, astfel cum ne-au fost relatate de fostul sofer al CSM Angel Gabriel Rosca.
* Cititi aici fisa de inventar emisa la momentul demisiei fostului sofer al CSM Angel Gabriel Rosca, in care
apare telefonul Nokia 2730
* Cititi aici mesajul de pe siteul oficial al DNA privitor la obligatia sesizarii din presa
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