TUDOREL S-A JUCAT CU BOBITA – Judecatorul Bogdan Mateescu a facut pe desteptul cu ministrul Justitiei,
dar a sfarsit rau: “Ati facut apel la imaginatia dumneavoastra bogata. Eu v-o recunosc, e atat de cuprinzatoare
incat nu intra in cadrul dezbaterilor noastre... Pot sa inteleg in imaginatia blocata, bogata, ca procurorul s-ar fi
adresat dumneavoastra?... Puteti intelege orice, chiar si varianta corecta, desi nu sunt sigur” (Video)
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Ce i-a putut face ministrul Justitiei Tudorel Toader celebrului
deja judecator Bogdan Mateescu (foto) din CSM, zis “Bobita” sau “Matilet”. Judecatorii si procurorii din
Romania care au urmarit ultima sedinta a Plenului CSM, cea de joi, 1 noiembrie 2018, au putut vedea in direct cum
Bogdan Mateescu a facut pe desteptul cu ministrul Justitiei Tudorel Toader, insa a sfarsit rau. Iar cine nu a vazut in
direct dialogul dintre cei doi, o poate face accesand arhiva cu inregistrarile sedintelor CSM existenta pe site-ul
Consiliului.
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Episodul in care protagonisti au fost ministrul Justitiei si Bogdan Mateescu a avut loc in cadrul dezbaterilor privind
cererea de aparare a reputatiei profesionale a procuroarei PICCJ Elena Iordache, caz in care Plenul CSM l-a
audiat pe seful Sectiei de urmarire penala si criminalistica din PICCJ Romulus Dan Varga. “Bobita Matilet” a
incercat sa afle de la ministrul Justitiei daca el este cel care a sesizat Inspectia Judiciara in legatura cu posibila
afectare a independentei procuroarei Elena Iordache de catre Romulus Dan Varga. Raspunsurile date de Tudorel
Toader au fost insa nimicitoare pentru Mateescu. “Puteti intelege orice, chiar si varianta corecta, desi nu sunt
sigur”, i-a transmis ministrul Justitiei lui Mateescu.
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Iata dialogul dintre judecatorul Bogdan Mateescu si ministrul Justitiei Tudorel Toader:

“Judecatorul Bogdan Mateescu: N-as vrea sa trecem foarte usor. Eu cred foarte mult in institutia apararii
independentei judecatorilor, este menirea constitutionala de a fi a Consiliului Superior al Magistraturii. A Consiliului
pentru ca in Constitutie, cunoastem sper cu totii, scrie despre Consiliu. (…) E si un caz atipic. Nu stiu cum sa va
explic si cum sa va pun intrebarea ca sa ma exprim mai bine. Ai un Consiliu Superior al Magistraturii care iti
garanteaza independenta, e dreptul oricarui procuror sa ceara apararea independentei sale, cu toate acestea
Inspectia e sesizata de o adresa a ministrului Justitiei. Este domnul ministru aici poate aflam cum a aflat de
imprejurare si nu a ajuns o cerere de-a Consiliului. Eu pot sa cred acum aparent ca procurorul s-a dus sa se planga
la ministru si nu la Consiliu. Mi se pare un lucru atipic pe care vi-l marturisesc dumneavoastra, tuturor colegilor.
Consiliul are toate garantiile pentru apararea independentei. Ati proceda de aceasta maniera?
Procurorul Romulus Dan Varga: Eu mi-am pus problema daca aceasta procedura nu incalca independenta
sistemului judiciar in ansamblul sau, si nu independenta unui procuror sau a altui procuror. Mi se pare ca... Am avut
senzatia, n-as putea sa pun degetul pe ceva anume, dar am avut senzatia ca sistemul judiciar ar trebui aparat mai
degraba decat un procuror sau subsemnatul.
Judecatorul Bogdan Mateescu: Cum s-a intamplat sa aflati domnule ministru, imi cer scuze...
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: Va raspund, nu e greu de raspuns. Ati facut apel la imaginatia
dumneavoastra bogata. Eu v-o recunosc, e atat de cuprinzatoare incat...
Judecatorul Bogdan Mateescu: Este o calitate.
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: Sigur, sigur. Si calitatile nu le detin toti. E atat de cuprinzatoare incat nu
intra in cadrul dezbaterilor noastre.
Judecatorul Bogdan Mateescu: E parerea dumneavoastra.
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: Sigur, sigur.
Judecatorul Bogdan Mateescu: Cum s-a intamplat sa sesizati dumneavoastra Inspectia?
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: In imaginatia dumneavoastra bogata va puteti raporta la situatii
concrete.
Judecatorul Bogdan Mateescu: Sigur, si asta incerc, si fac apel la cunostintele dumneavoastra bogate si
natarmuite, pe care le recunosc si le respect...
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: Va multumesc
Judecatorul Bogdan Mateescu: … si spuneti-mi e o situatie concreta, si sesizati Inspectia pe o situatie concreta,
pot sa inteleg in imaginatia blocata, bogata, ca procurorul s-ar fi adresat dumneavoastra?
Ministrul Justitiei Tudorel Toader: Puteti intelege orice, chiar si varianta corecta, desi nu sunt sigur”
* Vedeti aici video cu dialogul dintre cei doi (de la minutul 73 la minutul 76)
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