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HARTUIREA JUDECATOAREI – Cunoscuta pentru pozitiile impotriva abuzurilor, Adriana Stoicescu de la
Tribunalul Timis a devenit tinta sefului CSM Bogdan Mateescu. In doar o luna, Mateescu a facut la IJ doua
sesizari impotriva lui Stoicescu. Atacurile vin dupa ce Stoicescu a vorbit despre “personaje ale caror tati
slugareau partidul si securitatea”, tatal sefului CSM fiind prins ca a facut politie politica, si dupa ce a admis in
contextul scandalului “Slugarete” ca ii e rusine ca e judecator
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Una dintre cele mai cunoscute judecatoare din Romania, apreciata pentru luarile sale de pozitie impotriva
derapajelor si abuzurilor comise in Justitie, a devenit tinta presedintelui CSM Bogdan Mateescu. Este vorba despre
judecatoarea Adriana Stoicescu (foto) de la Tribunalul Timis, fosta presedinta a acestei instante.
In decurs de doar o luna, Bogdan Mateescu a formulat la Inspectia doua sesizari impotriva Adrianei
Stoicescu. Ambele vizeaza criticile fondate, din punctul nostru de vedere, pe care Adriana Stoicescu le-a
facut la adresa ministrului Justitiei Stelian Ion.
Ultima dintre aceste sesizari a fost depusa la Inspectia Judiciara de catre Mateescu in urma cu cateva zile.
Informatia a fost oferita marti, 25 mai 2021, chiar de Adriana Stoicescu, pe pagina sa de Facebook: “A doua
sesizare la Inspectia Judiciara, de data asta pentru indemnul adresat dl ministru de a pleca acasa...”. Stoicescu nu
a dezvaluit cine este autorul sesizarii, precizand intr-un comentariu facut la aceeasi postare doar ca nu este vorba
despre o autosesizare a Inspectiei Judiciare. Totusi, surse avizate au dezvaluit pentru Lumea Justitiei ca cel
care a sesizat Inspectia Judiciara este nimeni altul decat presedintele CSM Bogdan Mateescu.
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Mateescu nu suporta crticile aduse ministrului Justitiei?
Reclamatia trimisa la Inspectie de catre Mateescu priveste un text scris de Adriana Stoicescu pe Facebook, in care
aceasta ii cerea ministrului Justitiei sa isi dea demisia. Un indemn cat se poate de corect, in opinia noastra.
Iata postarea judecatoarei Adriana Stoicescu in urma careia presedintele CSM Bogdan Mateescu a sesizat
Inspectia Judiciara (vezi facsimil 1):
“Cu riscul de a-mi petrece restul carierei de magistrat in cercetari disciplinare, cu riscul de a fi sanctionata, imi
asum! Plecati acasa, dl Stelian Ion, pseudoministrul injustitiei! Judecatorii nu sunt presul dvs! Sa va fie rusine, dar
nu cred ca stiti ce inseamna asta! Nimeni nu a amenintat public un presedinte de curte. Si v-ati gandit ca e timpul,
nu? Aveti in sange secretarul de partid care isi cheama 'slugile' la raport, nu? Orice minut cu dvs in fruntea justitiei
este un pas spre dezastru! Plecati!”

Coincidenta: Stoicescu a vorbit despre “personaje ale caror tati slugareau
partidul si securitatea”, iar tatal sefului CSM a fost dovedit ca a facut politie
politica
Aceasta sesizare nu este insa singura actiune de acest gen pe care Mateescu a facut-o la adresa Adrianei
Stoicescu. La finele lunii aprilie, acelasi sef al CSM a sesizat Inspectia Judiciara fata de o alta postare a
Adrianei Stoicescu in care judecatoarea il critica pe ministrul Justitiei Stelian Ion, catalogandu-l drept un
personaj trist:
“Nenorocirea acestui popor este ca, de 30 de ani, este condus si reprezentat de personaje care si-au facut scoala
in ultima banca, copiind de la colegii care azi muncesc ca fraierii, asteptand doar ca politicienii de carton sa le
casapeasca vietile.
Personaje ale caror tati slugareau partidul si securitatea ne conduc spre vremuri de impliniri marete,
reamintindu-ne zilnic vocatia de pierzatori la ruleta ruseasca a planetei.
Astazi, personajul trist care ocupa functia de ministru al justitiei dovedeste inca o data, daca mai era nevoie, ca
exista tara lor, guvernul lor si justitia lor”.
Ne intrebam insa daca nu cumva, pe langa faptul ca l-a catalogat pe ministrul Justitiei drept un personaj
trist, Adriana Stoicescu l-a enervat pe Bogdan Mateescu si prin referirea la “personaje ale caror tati
slugareau partidul si securitatea” (vezi facsimil 2). Si ne intrebam avand in vedere faptul ca tatal sefului
CSM, primarul Mihai Mateescu din Baile Govora, a fost dovedit de CNSAS ca a facut politie politica inainte
de 1990 (vezi facsimil 3).
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Stoicescu a recunoscut ca ii e rusine ca e judecator dupa izbucnirea
scandalului “Slugarete-Mateescu”
De asemenea, remarcam faptul ca cea de-a doua sesizare vine dupa ce Adriana Stoicescu a recunoscut ca
a ajuns sa ii fie rusine ca e judecator. Si a facut-o dupa izbucnirea scandalului “Slugarete-Mateescu”
privind discutiile atribuite sefului CSM si publicate pe blogul Slugarete.wordpress.com. “Mai mult ca
niciodata, imi e rusine azi ca sunt judecator... Iertati-ne, voi cei care va puneti sperante in noi. Suntem mici,
meschini si penibili. Delatiunea si barfa, lipsa de caracter, acestea ne sunt atributele, se pare. Meritam dispretul
vostru. Dar, inainte de a arunca in aer totul, sa va amintiti ca nu suntem toti la fel...”, a scris Adriana Stoicescu pe
Facebook. Evident, nu excludem posibilitatea ca aceasta postare sa il fi iritat la culme pe Mateescu, mai
ales ca ea venea dupa postarea precedenta privind fii de slugi ale Securitatii si dupa ce prima sesizare la
Inspectia Judiciara nu a intimidat-o pe Adriana Stoicescu.

Iata dovada ca tatal presedintelui CSM Bogdan Mateescu a fost prins de
CNSAS ca a facut politie politica:
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