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Secretarul de stat Alina Bica se rupe-n doctorate, indrumata de prietenii senatorului Catalin Voicu
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Secretarul de stat Alina Bica (foto) care va incearca marti
sa-i convinga pe membrii CSM ca merita sa ajunga din procuror, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a
inscris in septembrie 2010 impreuna cu presedintele Sectiei a II-a a Tribunalului Bucuresti, judecatorul Antoanela
Costache, la al doilea doctorat la Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, sub coordonarea generalului in
rezerva Ion Suceava. Numele generalului in rezerva a aparut si in dosarul senatorului arestat, Catalin Voicu,
Suceava fiind omul care le facea cunostinta unor judecatori cu Voicu, dar si cel care se ocupa de
“mentinerea relatiilor cordiale” dintre senator si anumiti magistrati. Secretarul de stat Alina Bica nu este la
primul doctorat; numai departe de luna martie a anului trecut ea a devenit doctor in “Ordine Publica si
Siguranta Nationala”, tot la Academia de Politie, sub indrumarea profesorului universitar doctor Florin
Sandu, fostul sef al Politiei Romane, actualmente avocat in cazuri extrem de controversate. De asemenea,
tot in aceasta sesiune s-a inscris la doctorat, in domeniul “Ordine publica si siguranta nationala” un alt candidat la
Inalta Curte de Casatie si Justitie, Liviu Herghelegiu, sub coordonarea profesorului Luca Iamandi.

Bica, doctorand la generalul Suceava, prietenul lui Voicu

Numele generalului Ion Suceava a aparut in declaratiile de martor luate de procurorii anticoruptie in dosarul
senatorului Catalin Voicu, arestat de mai bine de noua luni in dosarul in care a fost acuzat de infractiuni de
coruptie. Astfel, fostul judecator de la instanta suprema, Nicu Jidovu, le-a spus procurorilor DNA ca s-a intalnit de
mai multe ori cu senatorul Catalin Voicu, la biroul acestuia, cand a mers sa discute cu generalul Ion Suceava
despre niste teze de doctorat.“L-am cunoscut pe Catalin Voicu prin domnul general Ion Suceava, profesor la
Academia de Politie, cand acesta m-a chemat in strada Carol Davila, pentru a vorbi despre sustinerea unor
teze de doctorat de profesionisti ai Dreptului, de la Academia de Politie. Imi amintesc ca ulterior l-am
revazut pe Catalin Voicu de circa trei sau patru ori, dar nu mai mult de cinci ori, dintre care o singura
intalnire a avut loc la restaurantul Select”.
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Judecatorul Jidovu nu a fost singurul magistrat care a intrat in biroul lui Voicu si si-a creat apoi o relatie cu
generalul Ion Suceava. Magistratul Antoanela Costache, presedintele Sectiei a -II-a Penala a Tribunalului
Bucuresti se intalnea cu Voicu la biroul acestuia pentru ca senatorul sa o ajute cu niste “probleme de
sanatate”. In prezent, din septembrie 2010, judecatorul Antoanela Costache este doctorand la generalul Ion
Suceava, in ciuda arestarii senatorului Catalin Voicu.

Secretarul de stat si-a mai luat un doctorat la Academie, din comisie facand parte si Ion Neagu, avocatul
fratilor Iancu

Procurorul Alina Bica a devenit doctor in “ordine publica si siguranta nationala”, in 23 martie 2010, tot la Academia
de Politie, sub indrumarea fostului sef al Politiei Romane, generalul Florin Sandu. Acesta este in prezent avocatul
unor personaje din lumea interlopa din Timisoara, printre care al interlopului Ionelas Carpaci, supranumit seful
mafiei imobiliare din vestul tarii.

Teza de doctorat a Alinei Bica, cu titlul “Spalarea banilor, mijloc de reinsertie a fondurilor financiare ilicite
in circuitul comercial legal”, a fost analizata de o comisie din care a facut parte si profesorul Ioan Neagu,
cel care a fost avocatul fratilor Iancu in dosarul “RAFO”, dosar instrumentat chiar de procurorul Alina
Bica. In aceasta cauza, fratii Iancu au petrecut multe luni in arest preventiv, timp in care procurorul Alina Bica s-a
implicat activ pentru a le permite acestora sa perfectioneze, din puscarie, vanzarea companiei RAFO. Dosarul
instrumentat de Bica se afla pe rolul instantelor bucurestene de patru ani, dar, pana in prezent, nu a fost luata nicio
decizie de condamnare sau achitare in acest caz, avocatii reusind insa sa arate instantelor viciile de procedura de
la urmarirea penala.

Un alt judecator care va fi audiat marti la CSM pentru a accede la functia de judecator al instantei supreme,
Liviu Herghelegiu, actualmente presedintele Sectiei Penale a Curtii de Apel Galati, fost procuror, s-a inscris
la doctorat in sesiunea din septembrie 2010, pentru domeniul “Ordine publica si siguranta nationala”.
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