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Infractorii din magistratura: 20 de procurori si judecatori, trimisi dupa gratii din 2004 pana in 2011 (Lista
oficiala)

Scris de L.J. | Data: 09.08.2011 16:00

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat recent o statistica a judecatorilor si procurorilor condamnati pentru
fapte de coruptie si alte tipuri de infractiuni, din 2004 pana in 2011. De la miei, bauturi alcoolice, achitarea unei
mese la restaurant, pana la sume de 10.000 de dolari sau chiar 150.000 de marci germane, toate acestea au fost
pretinse si in anumite cazuri si primite de magistratii care au fost ulterior condamnati. Lumeajustitiei.ro va prezinta
astazi lista celor 20 de magistrati condamnati, alaturi de o scurta prezentare a faptelor pentru care au fost trimisi in
judecata.
Fostul judecator Mihai Viorel - cea mai mare spaga inregistrata pana in 2011
- Nicolae Preda, fost procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Balcesti, a primit, in 2003, prin intermediul
soferului sau, 1.300 de euro, pentru a interveni pe langa judecatorii Judecatoriei Balcesti, in vederea solutionarii
favorabile a unui dosar pe care il avea mituitorul. De asemenea, Preda a primit alti 900 de euro de la un
denuntator, pentru a nu dispune trimiterea in judecata a acestuia.Preda a fost condamnat in toate cele trei instante,
de fond, apel si recurs, ultima instanta, cea de recurs, Inalta Curte de Casatie si Justitie, stabilind pentru Preda o
pedeapsa de 3 ani si 6 luni de inchisoare.
- Judecatoarea Flavis Saitis, de la Judecatoria Ineu, a fost prinsa in 1998, de procurori, dupa ce a primit mita de
la un denuntator, 10.000 de marci germane, pentru a interveni pe langa magistratii Curtii de Apel Timisoara, in
vederea eliberarii din arest a sotului mituitoarei. Judecatoarea a fost condamnata in toate instantele, iar ultima
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instanta, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis condamnarea acesteia la 2 ani de inchisoare.
- Procurorul Andrei Lazar, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, a fost condamnat, prin decizie
definitiva, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la un an de inchisoare, cu suspendare, dupa ce acesta fusese
achitat in fond si apel pentru acuzatiile de fals ale unor inscrisuri apartinand unui martor.
- Judecatorul Constantin Cristian Catana, de la Judecatoria Piatra Neamt, a fost condamnat, prin decizie
definitiva, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 3 ani de inchisoare, in 2007, dupa ce a fost prins ca a primit 500
de euro de la un denuntator pentru a-i solutiona acestuia favorabil cauza in care era inculpat pentru calomnie.
- Judecatorul Mihai Viorel, fost presedinte al Sectiei Penale a Tribunalului Bihor, a fost condamnat de Inalta
Curte de Casatie si Justitie, la 4 ani de inchisoare si 2 ani interzicerea unor drepturi, dupa ce a fost prins ca a primit
mita 150.000 de marci germane, de la un denuntator, pentru a-l pune in libertate si pentru a-i admite cererea
acestuia de suspendare a executarii pedepsei.
800.000 de lei vechi – pretul pentru solutionarea unui dosar. Un judecator a primit miei si bautura pentru o
solutie
- Judecatorul Vasile Malaescu (foto), de la Judecatoria Valenii de Munte, a fost condamnat la 6 luni de
inchisoare, prin decizie definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, dupa ce a fost prins ca a cerut si primit de la
un denuntator suma de 800.000 (lei vechi!) pentru a da o sentinta favorabila unei parti dintr-un dosar.
- Marius Suciu, judecator la Tribunalul Mures, a fost condamnat definitiv, prin deizia Inaltei Curti din anul 2006,
la 1 an si 8 luni inchisoare, dupa ce a fost dovedit ca, in perioada 1997-2001, i-a promis denuntatorului Kiss Arpad
ca va interveni in favoarea sa, pentru a fi eliberat. In schimb, Kiss i-a platit judecatorului facturile telefonice, nota de
plata in diverse restaurante, i-a facut rost de miei, i-a facut curat in casa, i-a platit taxe si impozite, toate aceste
servicii fiind in valoare de 100 de milioane de lei.
- Prim-procurorul Parchetului de pe langa Judecatoria Podu Turcului, Rita Branga, a fost de asemenea
condamnata definitiv la 3 ani de inchisoare, in 2007, dupa ce a fost prinsa ca, in schimbul a 500 de euro, a scapat
un sofer care conducea beat. De asemenea, Branga a primit de la un alt inculpat o sticla de whisky Jack Daniels si
un pachet cu cafea Lavazza Oro, in valoare totala de 17 euro, dupa ce i-a dat unui individ o solutie de neincepere a
urmaririi penale. Totodata, Branga a pretins de la un alt denuntator 500 de euro, tot pentru a-l scoate basma curata
dintr-un dosar penal.
- Anuta Bucur, prim-procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Dragomiresti, a fost condamnata, de
instanta suprema, la 4 ani de inchisoare, dupa ce aceasta a pretins si primit aproximativ 3900 de euro si 350 de lire
sterline de la mai multe persoane pe care le cerceta pentru trecere frauduloasa a frontierei.
O judecatoare a facut o afacere de familie din judecarea unui dosar
- Judecatorul Ioan Lazar, de la Sectia Penala a Tribunalului Arad, a fost condamnat definitiv de instanta
suprema la 2 ani si sase luni de inchisoare, dupa ce a primit mita 30.000 de euro, pentru a pronunta o solutie
favorabila unui inculpat.
- Judecatorul sindic Rodica Marghescu, de la Tribunalul Timis, a fost de asemeena condamnata, definitiv, de
instanta suprema, la 1 an si sase luni inchisoare, dupa ce a exercitat supravegherea si controlul lichidarii averii
a sapte agenti economici aflati in procedura reorganizarii si lichidarii judiciare, a desemnat preferential
pe lichidatorul SC INSOLVENCY SRL Timisoara sa se ocupe de agentii economici, desi lichidatorul apartinea
mamei judecatoarei, fapt ce i-a adus venituri indirecte de 72.395.500 lei ROL.
- Vicepresedintele Judecatoriei Campina, Matilda Lorelia Marinescu, a fost de asemenea condamnata de
Inalta Curte de Casatie si Justitie, la 2 ani si doua luni de inchisoare, dupa ce aceasta a primit 56.000.000 lei de
la o denuntatoare, pentru a interveni pe langa judecatorii Tribunalului Prahova si cei ai Curtii de Apel
Ploie?ti, pentru o solutie favorabila in dosarele denuntatoarei. De asemenea, Marinescu a primit 300 euro pentru a
interveni pe langaun judecator de la Judecatoria Campina, care ar fi trebuit sa dea termene mai lungi intr-un
doisar.
- Procurorul Ioan Tupita, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sighetu-Marmatiei, a fost condamnat de
Inalta Curte la 3 ani de inchisoare, dupa ce a primit 500 de lei de la doi indivizi pe care ii cerceta pentu infractiuni la
regimul circulatiei.
- Procurorul Vasile Viorel, sef al Sectiei de Urmarire Penala din Parchetul de pe langa Tribunalul Caras –
Severin, a primit 1.200 RON de la un denuntator pentru pentru a-i da solu?ie favorabilain dosarul in care acesta
era cercetat pentru savarsirea unei infractiuni la regimul circulatiei.
- Procurorul sef de sectie de urmarire penala al Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, Alexandru
Kiss, a fost condamnat definitiv de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 3 ani de inchisoare, dupa ce a pretins si a
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primit, in mai multe randuri, de la un denuntator, suma de 2000 de lei pentru a-i substitui si restitui acestuia 4
corpuri delicte.
- Procurorul Doina Bolocan, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Giurgiu, a fost condamnat definitiv la 3
an de inchisoare, dupa ce a primit branza, oua, lapte, pasari si alte oratanii de la un denuntator, pentru a-i revizui
acestuia o sentinta penala.
- Procurorul Dinu Nica, de la Parchetul de pe langa Tribunalul Prahova, a fost condamnat la 4 ani si doua luni
de inchisaore, dupa ce a primit 17.000 de lei de la un denuntator, pentru o solutie favorabila intr-un dosar.
- Ionel Danis, prim procuror al parchetului de pe langa Judecatoria Murgeni, a fost condamnat de instanta
suprema la 2 ani si sase luni de inchisoare, dupa ce a primit 1600 de RON pentru a da un SUP intr-un dosar.
- Aurelia Bunea, magistrat asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, a fost condamnata definitiv la 4 ani de
inchisoare, dupa ce a primit 6.000 respectiv 35.000 de dolari de la un denuntator, pe care l-a asigurat ca, in
schimbul banilor, ii va obtine o solutie de condamnare cu suspendare, pentru instigare la talharie.
- Ultimul, dar nu cel din urma magistrat condamnat, la 3 ani de inchisoare, a fost judecatorul SN, de la Tribunalul
G (n.r. - datele de identificare au fost publicate codat de CSM), care a fost prins dupa ce a primit de la o
denuntatoare 10.000 de euro, cu scopul de a interveni pe langa un complet de judecata de la Tribunalul Giurgiu, in
vederea emiterii unei decizii favorabile denuntatoarei.
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