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IONUT MATEI, SCOS DIN BOL PENTRU PLUTONUL DE 5 – Exclusiv: judecatorul Ionut Matei va intra in 2021 in
Completul de 5 al Inaltei Curti. Matei va face echipa cu Iulian Dragomir si cu judecatorul Constantin Epure,
care l-a executat pe Liviu Dragnea. Florentina Dragomir, judecatoarea care a aruncat cu anii de puscarie fara
sa fi depus juramant de judecator, a fost trasa la sorti pentru un Complet de 5. Vedeti componenta celor doua
Complete de 5 judecatori ICCJ pentru anul 2021 (Lista)

Scris de George TARATA | Data: 04.01.2021 14:04

Veste excelenta pentru Directia Nationala Anticoruptie. Judecatorul Ionut Matei (foto dreapta, impreuna cu
generalul SRI Florian Coldea – foto stanga), care tocmai ce a produs sacandaloasa decizie de condamnare
a avocatului Robert Rosu pentru simplul motiv ca acesta si-a exercitat profesia (click aici pentru a citi), nu va
lipsi in 2021 din Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
La Inalta Curte a avut loc luni, 4 ianuarie 2021, tragerea la sorti a Completelor de 5 judecatori (a plutoanelor de 5
cum mai sunt denumite aceste complete) pentru anul in curs. Teribil pentru inculpatii ale caror apeluri vor
ajunge la ICCJ in 2021, dar nemaipomenit pentru procurori, Ionut Matei s-a numarat printre cei scosi din
bol. Iar printre cei cu care Ionut Matei va face echipa intr-unul dintre cele doua complete de 5 judecatori ale
ICCJ este un alt judecator de temut, si anume Iulian Dragomir. De asemenea, in acelasi complet il regasim
si pe Constantin Epure, cel care a pronuntat la fond aberanta condamnare a fostului lider PSD Liviu
Dragnea (click aici pentru a citi).
Din cel de-al doilea complet de 5 al ICCJ nu va lipsi judecatoarea Florentina Dragomir, la randul ei autoare
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a scandaloasei decizii de condamnare a avocatului Robert Rosu, si demascata de Lumea Justitiei ca nu a
depus juramantul la numirea in functia de judecator (click aici pentru a citi). In acest complet, Florentina
Dragomir va colega cu judecatorul Dan Andrei Enescu, cel care de curand a pus cruce dosarului
presedintelui Klaus Iohannis (click aici pentru a citi).
Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate componenta celor doua Complete de 5 judecatori ICCJ pentru anul
2021:
Complet C1:
Daniel Gradinaru

Alexandra Rus

Dan Andrei Enescu

Leontina Serban

Florentina Dragomir
Complet C2:
Ionut Matei

Iulian Dragomir

Oana Burnel

Simona Carnaru

Constantin Epure

Iata lista cu Completele de 5 judecatori ICCJ in materie penala si civila, precum si judecatorii de
permanenta:
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