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NISTE MILITIENI – Judecatoarea Adina
Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj
dezvaluie cum s-a incercat intimidarea
ei dupa ce a demascat diversiunea ca
cei mai multi dintre judecatori ar fi
semnat petitia initiata de Forumul
Judecatorilor impotriva modificarii
Legilor Justitiei: “Am incercat sa am
un dialog cu domnul Militaru, mi-a
spus ca explicatiile le voi da in fata
Inspectiei Judiciare... Dragos Calin i-a
spus ca ar trebui sa-i fie frica daca mai
scrie asa ceva” (Video)
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Dezvaluiri de o gravitate extrema facuta de una dintre cele mai profesioniste si mai apreciate judecatoare din tara.
Ne referim la judecatoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj, cea care nu a ezitat niciodata sa
demaste abuzurile si derapajele din sistem, care continua sa o faca si astazi, motiv pentru care impotriva ei au fost
declansate operatiuni de intimidare si de denigrare de cea mai joasa speta. Operatiuni puse la cale de personaje
care desi activeaza in magistratura, ca judecatori, au o gandire de militieni, care recurg la orice metode pentru a
baga pumnul in gura contestatarilor.

Adina Daria Lupea a fost avertizata ca va trebui sa dea explicatii in fata Inspectiei Judiciare, dupa ce a dezvaluit,
marti 17 octombrie 2017, la Romania TV, ca informatiile prezentate de propaganda cum ca petitia initiata de
“Formumul Judecatorilor”, asociatie condusa de judecatorii Dragos Calin (foto stanga) si Ionut Militaru (foto
dreapta), de la Curtea de Apel Bucuresti, ar fi fost votata ce cei mai multi dintre judecatorii din Romania. In
realitate, “marea petitie” mediatizata de aparatul de propaganda al “Binomului SRI-DNA” a fost semnata in special
de procurori, acestia depasind cu mult numarul judecatorilor. Aceasta confirmare publica a unei situatii cunoscuta
printre judecatorii si procurorii de buna credinta a declansat jihadul impotriva Adinei Daria Lupea, care acuza ca a
fost denigrata pe forumul judecatorilor, un grup de discutii pe internet, moderat judecatorul Dragos Calin.
Nu au scapat nici cei care au indraznit sa ii ia apararea judecatoarei de la Curtea de Apel Cluj. Adina Daria Lupea
a relatat la Romania TV cum un coleg de-al ei a fost avertizat ca ar trebui sa ii fie frica sa mai scrie pe forumul
judecatorilor. Iar cel care l-ar fi avertizat ar fi fost chiar Dragos Calin.
Vom urmari cu mare interes acest caz, caci este inadmisibil sa se incerce intimidarea unui judecator, de catre alti
magistrati, pentru opiniile pe care le are. Si speram ca judecatorii si procurorii onesti din aceasta tara sa ia atitudine
impotriva unor asemenea mizerii.
Pe de alta parte, ne intrebam: de ce nu le-ar face judecatoarea Adina Daria Lupea sesizare la Inspectia Judiciara
celor care au incercat sa o intimideze si denigreze? Caci dovezile despre aceste actiuni exista.

Prezentam mai jos declaratiile facute de judecatoarea Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel in cadrul
interventiilor telefonice pe care le-a avut la emisiunile jurnalistului Victor Ciutacu de la Romania TV, in
zilele de 17 si 18 octombrie 2017:
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Declaratiile Adinei Daria Lupea facute la emisiunea din 17 octombrie 2017 in care a demascat diversiunea
ca cei mai multi dintre judecatori ar fi semnat petitia impotriva modificarii Legilor Justitiei (interventia
judecatoarei incepe la minutul 36)

“A fost o petitie intr-adevar, semnata de foarte multi magistrati, sa ne raportam la numarul de magistrati in functia
de judecator si de procuror. Daca va uitati la petitia respectiva, o sa constatati ca peste doua treimi sunt
procurori. Eu nu vreau sa se mai vorbeasca despre majoritatea covarsitoare de judecatori care a semnat
acel act. Nu e adevarat. Acel act a fost semnat de mai putin de o treime, o patrime din judecatorii din
Romania. In Romania sunt 4758 de judecatori activi. Va rog frumos sa verificati cati au semnat acea petitie.
Daca veti continua sa lecturati lista semnatarilor, cei mai multi sunt procurori. (...) Va rog frumos sa
verificati semnaturile, cei mai multi sunt procurori. Au strans semnaturi cu arcanul. Am o gramada de
colegi procurori care au venit la mine in birou si mi-au spus, eu nu am semnat lista aia, eu am fost in
concediu, eu nu stiu despre ce e vorba. Nu vreau sa dau in colegii mei, nu este un fals. A fost un fenomen de o
oarecare anvergura, creat de cineva, care a vrut sa vada ca in sprijinul unei anumite opinii se aduna mii de
magistrati. Toata chestiunea aceasta a fost coordonata si concentrata. Si nu vreau sa va spun de catre cine. Eu nu
vreau sa dau in colegii procurori, sa nu ma intelegeti gresit, dar eu stiu in ce conditii au fost obtinute semnaturile de
la procurori”.

Declaratiile Adinei Daria Lupea facute la emisiunea din 18 octombrie 2017 in care a dezvaluit operatiunea
de intimidare si denigrare declansata la adresa ei

“Dimineata m-am trezit cu niste mesaje pe Facebook, in care mi se spunea sa am grija la ce cuvinte rostesc, ca
s-ar putea sa arunc in derizoriu o inititativa, ma rog, este initiativa lor, nu am incercat sa o arunc in derizoriu nici
poveste. Am incercat un dialog cu ei, pentru ca ii cunosc pe amandoi, initiatorii acestui memorandum. Ii cunosc si
pe domnul Dragos Calin si pe domnul Ionut Militaru, care sunt judecatori la Curtea de Apel Bucuresti. Am
incercat sa am un dialog cu domnul Militaru, cu dansul am vorbit, care mi-a spus ca nu mai trebuie sa dau
alte explicatii si ca explicatiile urmatoare le voi da in fata Inspectiei Judiciare. Nu stiu cum ar putea Inspectia
sa ma cerceteze pentru faptul ca am vorbit ceva, undeva. Modalitatea de abordare si toate chestiunile astea, nu
neaparat ca m-au socat, dar ma gandesc ca vin din partea unor colegi... Adica, daca eu am spus ca anumiti
magistrati nu au semnat acest memoriu despre care vorbeam aseara, ca sunt care nu au semnat, asta e o chestie
care poate fi verificata. Eu sunt amenintata cu Inspectia Judiciara si cu anumite chestiuni pentru ca eu am
devoalat anumite lucruri pe care ei le stiau. Deci le stiau foarte bine amandoi. Pe mine nu ma misca de fel
chestiunile astea, pentru ca eu ii cunosc si stiu ca asta e situatia, insa sa vii sa imi spui ca eu am mintit, ca lucrurile
acelea nu sunt adevarate... Ba da, sunt adevarate, asta e adevarul, si probabil ca adevarul a deranjat.

Eu le-am spus ca nu aveti decat sa sesizati Inspectia, a fost o discutie pe Facebook, in care mi-au spus ca nu o
mai sesizeaza in final. Dupa care aflu ca pe forumul judecatorilor de azi dimineata curg mailuri in continuu
impotriva mea. Deci, se spune ca eu am spus minciuni, ca Adina Daria Lupea a facut nu stiu ce, ca Adina Daria
Lupea vrea sa destructureze...

(...)
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Va pot citi ultimul mail? 'Astfel de iesiri aparent necontrolate sunt folosite impotriva corpului magistratilor (…) Adina
Daria Lupea se numeste judecatorul in cauza. Trebuie facut ceva cu astfel de comportamente. Nu va merge la
nesfarsit ignorarea lor. Sunt organe abilitate sa se pronunte pe aceste aspecte in favoarea magistraturii'. Dupa
care am primit mailul ca se va sesiza Inspectia. Eu abia astept Inspectia, va rog sa ma credeti, sa le transmit si lor
cine sunt acesti oameni.

(…)

Unui alt coleg judecator care a intervenit in favoarea mea, i s-a spus daca mai are curajul sa scrie pe
forumul judecatorilor. 'Ar trebui sa-ti fie frica inainte sa scrii pe formul judecatorilor', asa i s-a raspuns,
pentru ca omul a intrebat pur si simplu ce a facut femeia asta, spuneti-ne si noua ce a facut. Dupa care
domnul moderator Dragos Calin, judecator la Curtea de Apel Bucuresti, a intervenit el personal si i-a spus
ca ar trebui sa-i fie frica daca mai scrie asa ceva pe formul judecatorilor. Orice critica e ingenucheata si
ingropata de astfel de raspunsuri. Nu e nicio nebunie, trebuie sa intelegem cu ce oameni avem de-a face”.
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