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JUDECATOR UCIS IN PUSCARIE – Criminalii Sistemului au decis ca judecatorul Stan Mustata de la Curtea de
Apel Bucuresti, executat ca a refuzat sa il condamne pe Dan Voiculescu, sa moara in chinuri. Grav bolnav de
cancer si cu blocaj renal, Mustata a fost transferat la 2 noaptea de la Penitenciarul Rahova la Penitenciarul
Giurgiu. Cazul Mustata releva dementa si lipsa de umanism a judecatorilor care incalca dreptul la viata si cred
ca un detinut trebuie sa moara dupa gratii
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Tragedie revoltatoare care va naste o vie dezbatere nationala impotriva judecatorilor dementi care incalca dreptul
la viata prevazut de CEDO si considera ca detinutii, indiferent ce boala ar avea, trebuie sa moara dupa gratii.
Judecatorul Stan Mustata (foto), fost presedinte al Sectiei a II-a penala de la Curtea de Apel Bucuresti, a
decedat miercuri noaptea, 8 august 2018, in chinuri groaznice, in urma unui infarct miocardic in timp ce, pe
fondul unui cancer pentru care nu i s-a permis tratarea in libertate, s-a incercat, fara succes, efectuarea
unei dialize pentru depasirea unui blocaj renal.

Desi judecatorul Stan Mustata a acuzat inca din timpul procesului faptul ca sufera de un cancer devastator,
judecatorii au decis fara suflet sa il arunce dupa gratii, doar pentru ca asa a ordonat Binomul SRI-DNA,
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care l-a ascultat in propria casa si, auzind ca acesta discuta cu niste cunoscuti ca nu sunt probe in dosarul
"Telepatia" pentru condamnarea lui Dan Voiculescu, au decis sa il retina din instanta, in dimineata de 29
aprilie 2014, cu cateva minute inainte de a intra la termenul din procesul "Telepatia".

Amintim ca dupa arestarea lui Stan Mustata, dosarul "Telepatia" a fost repartizat peste noapte completului
format din judecatorii Camelia Bogdan si Alexandru Mihalcea, promovati cu o zi inainte de la Tribunalul
Bucuresti, la Curtea de Apel Bucuresti, dosarul "Telepatia" fiind primul lor caz pus in brate sa il rezolve in regim de
urgenta, in plina vacanta judecatoreasca, desi era imposibil ca in 24 de ore niste judecatori sa poata citi o remorca
de volume ale dosarului.
Sotia judecatorului ucis: "Mi-a spus, Elena, vor sa ma omoare!"
La scurt timp dupa anuntul mortii judecatorului Stan Mustata, sotia acestuia, Elena Mustata, a declarat
miercuri seara la Antena 3: "Au venit peste el la 2 noapte mascatii. Pe tot drumul a vomat in continuu. Mi-a
spus: 'Elena, vor sa ma omoare!' L-au dus la spital si au spus probabil doctorii de acolo ca el nu are ce sa
caute acolo. In 2 zile i-au facut actele si l-au mutat la Rahova, asa bolnav cum era."

Amintim ca judecatorul Stan Mustata a fost condamnat definitiv de Completul de 3 judecatori al Inaltei Curti
de Casatie si justitie, format din Francisca Vasile, Iulian Dragomir si Lucian Macavei, in 11 mai 2016, la 8
ani si 6 luni inchisoare pentru luare de mita, constituire a unui grup infractional organizat si folosire de informatii
care nu sunt destinate publicitatii si permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in baza
unui rechizitoriu facut de procuroarea Florentina Mirica.
In timp ce se afla in penitenciar, judecatorul Stan Mustata a declarat ca se considera nevinovat si pune arestarea si
condamnarea sa pe seama dosarului lui Voiculescu: „Eu trebuia sa fiu scos din dosarul ICA”.
Fostul judecator sustinea ca, inca din momentul retinerii sale sub acuzatia de coruptie judiciara, procuroarea de la
DNA care l-a anchetat i-ar fi dat de inteles ca a fost saltat pentru opiniile exprimate in mediul privat despre procesul
ICA de la CAB, opinii interpretate in sensul ca nu ar exista probe pentru a pronunta o decizie de condamnare. Asta
in conditiile in care, asa cum rezulta inclusiv din referatul de arestare si din rechizitoriul parchetului, dupa ce a fost
desemnat sa intre in completul care solutiona apelul dosarului ICA, atat el, cat si persoane din cercul de apropiati,
au fost interceptati pe telefoane si ambiental, unele stenograme fiind scurse in presa."
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