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DNA, IA DE-AICI! - Procurorul Bogdan
Gabor din CSM a decontat zeci de
bilete de avion pe ruta Bucuresti - Baia
Mare, ducandu-se acasa, in timpul
saptamanilor de lucru in 2012 - 2013.
Judecatorul Adrian Neacsu este
acuzat de DNA ca ar fi absentat
nemotivat de la CSM in anumite zile
din saptamana, dar si-a luat veniturile
integrale. Pentru Bogdan Gabor cum
e? Un bilet de avion ajunge la 250 euro
(Documente)
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Registrul informatic al CSM devoaleaza o „bomba” care il are protagonist pe procurorul Bogdan
membru ales in CSM, un preferat al Oanei Haineala. Pe numele acestuia exista deconturi de
Gabor (foto)
avion dus-intors Bucuresti - Baia Mare, in interiorul saptamanii cu caracter permanent (de obicei, sosire
Ne intrebam doar atat: daca in cazul judecatorului
marti si plecare joi sau plecare luni intoarcere joi etc).
Adrian Neacsu, procurorii anticoruptie il acuza ca a incasat venituri complete (salariu) in anumite luni ale
anului 2012, desi se afla, cu masina, la Focsani (zona de domiciliu), cum putem cataloga faptul ca
procurorul Bogdan Gabor a fost plecat de nenumarate ori acasa, la Baia Mare, de obicei plecand joia si
intorcandu-se in zilele de marti sau pelcand luni si intorcandu-se joi sau vineri? In alta ordine de idei,
costurile pentru biletele de avion dus-intors Bucuresti - Baia Mare sunt de cinci ori mai mari decat costul benzinei la
masina cu care pelca judecatorul Neacsu la Focsani si se intorcea la Bucuresti.
Lumeajustitiei.ro detine extrase din registrul informatic al CSM EMAP (vezi facsimil) care dovedesc voiajul
Daca va veti
aerian al procurorului Bogdan Gabor de la Bucuresti, unde are serviciul, la Baia Mare si retur.
uita pe calendar, veti observa ca, intr-adevar, el pleca joia si se intorcea, de obicei, martea la CSM - lista
completa a plimbarilor cu avionul a lui Bogdan Gabor pe banul statului o gasiti atasata la finalul
articolului.
Avem informatii ca si alti membri CSM au plecat acasa si, in anumite zile, isi faceau deplasari la parchete sau
instante din zona de domiciliu, fiind astfel „acoperiti” legal. Noi nu afirmam ca in ce-l priveste pe membrul CSM,
Bogdan Gabor, ar fi vorba de o infractiune sau ilegalitate, dar ne uitam la acuzatiile facute de DNA celuilalt membru
al CSM, Adrian Toni Neacsu. Consideram ca DNA ar putea extinde ancheta si asupra altor membri din CSM
la care exista deconturi misterioase, nu de altceva, dar legea e aceeasi pentru toti!
Plecari in CO, cu avionul, intoarcerea, tot cu avionul!
Din ordonanta de punere in miscare a actiunii penale intocmita de procurori in cazul judecatorului Adrina Toni
Neacsu, a rezultat ca ”in cursul lunilor iulie, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie 2012, inculpatul
Neacsu Adrian-Toni a incasat nejustificat, de la Consiliul Superior al Magistraturii, suma totala de 66.942 lei,
reprezentand venituri din salarii si diurna de detasare, aferente unui numar de 48 de zile in care a absentat
nemotivat. Magistratul a beneficiat de plata integrala a acestor drepturi de natura salariala si asociate pe baza unor
documente justificative falsificate”. Mai mult, procurorii DNA au scos-o rapid din cauza pe fosta presedinta a CSM,
ordonator principal de credite. Pe motiv ca a avut o participatie improprie fara a avea cunostinta de ceea ce face,
adica a dat OK-ul pentru plata acestor deconturi fara a avea cunostinta de realitate, adica fara a sti ca Neacsu nu
era la serviciu.
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Lumeajustitiei.ro se afla in posesia unor documente din registrul informatic al CSM in care veti regasi o sumedenie
de deconturi de bilete de avion Bucuresti-Baia Mare - Bucuresti, realizate de procurorul Bogdan Gabor, multe
dintre plecari avand loc joia cu intoarcere martea. Cam la fel ca si in cazul lui Neacsu. Mentionam ca Baia Mare
este orasul unde domiciliaza membrul CSM Bogdan Gabor. Si aici n-o fi stiut doamna Alina Ghica (fost presedinte
CSM), sau mai nou, actuala sefa CSM, Oana Schmidt - Haineala ce semneaza? Pentru multe dintre aceste
bilete a fost realizata nota pentru plata lor in avans.
Spre exemplu, in data de 21.01.2012, Bogdan Gabor si-a facut o cerere de o zi din concediul de odihna (CO),
si-a luat avans pentru bilet de avion cu plecare in 22.01.2013 (marti) si intoarcere in 24.01.2013 (joi), iar din
25.01.2013 figureaza iarasi cu doua zile de CO. Sau: chiar in prima zi de lucru a anului 2013, 03
ianuarie, Bogdan Gabor apare cu nota avans pentru a veni la Bucuresti in data de 3 si pleaca in data de
4.01.2013 inapoi. Alta nota avans: 10-13.12.2012 pentru bilet avion Baia Mare-Bucuresti si retur, adica de
luni pana joi. Suntem curiosi ce-a cautat la Baia Mare domnul Gabor mai toata saptamana? Intoarcerea si-a
facut-o pentru a participa in data de 13 decembrie 2012 la sedinta Sectiei pentru procurori (site
Bogdan Gabor are la Baia Mare o
CSM). Conform declaratiei de avere data in aprilie 2012, aflata pe site-ul ANI,
casa de peste 200 mp, pe numele sotiei, Simona, bibliotecar.
Mai usoara pare calea de-avion la-ntors acasa...
Ia sa vedem si alte avioane „prinse" de domnul procuror de la CSM in anul 2012 in drumul spre casa si
retur, conform docuemntelor pe care le detinem:
-nota avans bilet avion Baia Mare-Bucuresti -Satu Mare (24-28.09.2012, adica de luni pana vineri, cand iar a
fost plecat in zona unde are casa!
-nota achizitie bilet avion Gabor 8-10.10.2012 (nu reiese traseul)
-nota achizitie bilet avion Gabor Baia Mare-Bucuresti-Baia Mare, adica de luni pana miercuri !
-nota achizitie bilet avion 16-18.10.2012 (de marti pana joi)
-nota de avans bilet avion Gabor Bogdan Baia Mare-Bucuresti si retur 22-25.10.2012 (de luni pana joi)
-nota avans bilet avion Baia Mare-Bucuresti si retur 20-23.11.2012 (de marti pana vineri)
s.a.m.d.
Acestea nu sunt singurele deplasari in timpul saptamanii de lucru si uneori chiar cate o saptamana, acasa,
la Baia Mare sau in zona la Satu Mare, efectuate cu avionul de catre membrul CSM Bogdan Gabor. Suntem
curiosi daca nu cumva aceste deplasari nu ascund niste „falsuri”, asa cum sustine DNA in cazul
judecatorului Adrian Neacsu, si daca tot asa, ordonatoarele de credit Alina Ghica (pe anul 2012) si Oana
Schmidt-Haineala (pe anul 2013) habar n-au avut ca ”situatia reala” a acestor deplasari? Cat de motivate
au fost aceste absente si cum se justifica ele? Ne intrebam, totodata, de ce domnul procuror Gabor nu se
poate deplasa decat cu avioul chiar si atunci cand pleaca acasa in concediu si cand vine din concediu la
CSM?
Mentionam ca ne-am interesat si un bilet de avion de la Bucuresti pana la Baia Mare si retur a variat ca pret
intre 220 si 250 euro, adica aproape zece milioane un drum la domiciliu pentru domnul Gabor! Se pare ca la
CSM nu e criza deloc! Dimpotriva!
* Cititi aici extrase din registrul informatic al CSM cu deplasarile si deconturile biletelor de avion ale procurorului Bogdan Gabor, de la Bucuresti
acasa si invers in cursul sapamanilor de lucru din 2012 si 2013
* Cititi aici declaratia de avere din2012 a procurorului Bogdan Gabor
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