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MANELISTUL FAULTEAZA AVOCATII –
Procurorul Ciprian Man, dat afara din
DNA si refugiat la Parchetul
Tribunalului Bihor unde se ocupa de
prinderea micilor contrabandisti de
tigari, face anchete la secret. Ciprian
Man refuza pe banda rulanta avocatilor
accesul la dosar, cauzandu-le mari
dificultati in construirea apararii. Dupa
avocatul Razvan Doseanu, la fel a patit
si avocatul Bogdan Mester
(Documente)
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Procurorul Ciprian Man (foto 1), cunoscut drept “manelistul DNA” pentru dosarele dupa ureche pe care le-a
facut si care s-au soldat cu nenumarate achitari, dar si pentru placerea de a asculta manele, asa cum au dezvaluit
persoane care l-au cunoscut, nu se dezminte. Dat afara din DNA si refugiat la Parchetul Tribunalului Bihor,
acolo unde se ocupa de prinderea micilor contrabandisti de tigari, Ciprian Man face anchete la secret,
tinand avocatii suspectilor departe de ancheta.
In urma cu cateva zile, in articolului “Chistoacele manelistului” (click aici pentru a citi), Lumea Justitiei a
derzvaluit ca Ciprian Man instrumenteaza un dosar de “proportii”, in care a pus sub sechestru o cantitate
“impresionanta” de tigari de contrabanda, mai exact 39 de pachete. Aratam la acel moment stilul de lucru al lui
Man, care i-a interzis accesul la dosar aparatorului unei suspecte din cauza. Este vorba despre nimeni altul
decat avocatul Razvan Doseanu, coincidenta autor al unor dezvaluiri crunte despre Ciprian Man. Ce sa
vedeti, cazul nu este singular. La fel a patit si avocatul Bogdan Mester (foto 2), din Baroul Bihor, caruia Man
pur si simplu i-a interzis accesul la dosar, astfel incat acesta intampina dificultati evidente pentru
construirea apararii pentru clientul sau.
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Concret, in acelasi dosar in care privind contrabanda uriasa cu 39 de pachete de tigari, avocatul Bogdan
Mester i-a solicitat procurorului Ciprian Man de la Parchetul Tribunalului Bihor acordul pentru consultarea
dosarului de urmarire penala, dosar care vizeaza si un client de-al sau, precum si incuviintarea fotocopierii
dosarului. De asemenea, avocatul Mester i-a solicitat lui Man sa il informeze de fiecare data cand se
efectueaza vreun act de urmarire penala (vezi facsimil 1). Cererea de studiere a dosarului a fost formulata in
temeiul art. 94 alin. 1 si alin 2 din Codul de procedura penala care prevad ca:
“(1) Avocatul partilor si al subiectilor procesuali principali are dreptul de a solicita consultarea dosarului pe tot
parcursul procesului penal. Acest drept nu poate fi exercitat, nici restrans in mod abuziv.

(2) Consultarea dosarului presupune dreptul de a studia actele acestuia, dreptul de a nota date sau informatii din
dosar, precum si de a obtine fotocopii pe cheltuiala clientului”.
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Copy-paste cu tot cu greseli gramaticale
Raspunsul lui Ciprian Man a venit in 22 martie 2019. Data la care, prin ordonanta, a respins cererea avocatului
Bogdan Mester de consultare a dosarului, pe motiv ca: “ar putea avea consecinte negative asupra bunei
desfasurari a urmaririi penale, creand dificultati in desfasurarea anchetei penale”.
Interesant este Man nu s-a mai chinuit sa redacteze o noua ordonanta, ci a luat cu copy-paste continutul
ordonantei prin care ii respinsese cu o zi inainte, 21 martie 2019, avocatului Razvan Doseanu accesul la dosar. A
facut copy-paste inclusiv cu greseile gramaticale, precizand ca “se imune restrictionarea acestui drept”, adica a
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dreptului de a consulta dosarul.
Inainte de a prezenta ordonanta lui Man, repetam faptul ca blocarea accesului la dosar nu s-a realizat intr-un caz
complex care necesita o ancheta elaborata, ci intr-o banala speta de contrabanda cu 39 de pachete de tigari.
Iata ordonanta procurorului Ciprian Man prin care avocatului Bogdan Mester ii este respinsa cererea de
consultare a dosarului:
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