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O fi bine? Impresionanta prosperitate a procurorului Bogdan Licu in cei 6 ani de membru CSM! Cu un salariu
lunar de 14.166 lei, Licu castiga mai bine ca Procurorul General al Romaniei! El a cumparat imobile pe a caror
inchiriere s-a imbogatit, in ultimii doi ani, cu peste 85.000 euro!

Scris de Adina A.STANCU - Razvan SAVALIUC | Data: 30.01.2012 16:20

Mandatul procurorului Bogdan Licu (foto) la Consiliul Superior al Magistraturii se apropie de final, el predand stafeta tizului procuror Bogdan Gabor care a castigat de curand alegerile... Iata de ce Lumeajusitiei.ro si-a propus sa dea o raita cu ochiul prin declaratiile de avere ale lui Bogdan Licu, ca sa vada cat de benefic poate fi un mandat la CSM. Si am descoperit, cu aceasta ocazie, si motivul pentru care batalia pentru a
accede la Consiliu si datul la gioale in campanie sunt atat de puternice. Pe perioada mandatului sau la CSM, Bogdan Licu si sotia sa, angajata a SRI, au devenit din ce in ce mai bogati. Foarte bogati. Atat de bogati incat sa sustina credite foarte mari, sa le si plateasca, sa-si achizitioneze si trei apartamente si o garsoniera pe langa casa de peste 200 de metri patrati de la Balotesti-Ilfov, sa aiba si doua Toyota: un
Landcruiser si un RAV 4, si sa puna si deoparte mai mult de 10.000 de euro pentru „zile negre”. Salariul sau bate de departe salariul Procurorului General al Romaniei si nu mai vorbim de diferenta si mai mare fata de salariul ministrului Justitiei. Mai mult, Licu castiga din inchirierea de imobiliare ale caror proprietar este, aproape 37.000 de euro pe an.
O fi bine ca membru CSM? Lui Licu i-a mers din plin!
Fara indoiala ca DA, mai ales cand ai si prieteni foarte bogati care te imprumuta cu 325.000 de euro, cum veti vedea in cazul Licu, imprumuturi carora li se tot mareste perioada scadentei, ca turtita fermecata din povesti, doar-doar nu va mai sta nimeni peste ani sa verifice daca a dat inapoi acesti bani sau nu!
Iata care e averea lui Bogdan Licu, bazandu-ne evident numai pe declaratiile de avere pe care acesta le-a dat de-a lungul timpului. O parte din ele pot fi vizionate pe site-ul www.csm1909.ro, iar ultima, data in 2011, pe site-un ANI, pentru ca CSM n-a binevoit nici pana la aceasta ora sa posteze declaratiile de avere pe 2010 si 2011, ca are chipurile alte treburi importante... protocoale, deplasari in strainatate etc...
Consideram ca anumite aspecte merita verificate de Agentia Nationala de Integritate, intrucat noi, ca jurnalisti, nu avem la indemana instrumentele necesare pentru a concluziona daca si unde a fost incalcata legea.
Inceputul agoniselii!
Din declaratia data in anul 2005 reiese ca procurorul Bogdan Licu nu avea conturi, nici active, nici datorii. Detinea doar doua terenuri (unul in sectorul 4, de 484 mp, si altul la Mogosoaia-698 mp - achizitionat in 2004), un apartament de 90 mp, un Opel Vectra din 2000, vandut in 2005 cu 1200 de euro, insa veniturile sale si ale sotiei nu sunt cunoscute, pentru ca rubrica e necompletata. In 2006, Bogdan Licu a
devenit membru al Consiliului Superior al Magistraturii, ales ca reprezentant al parchetelor de tribunal din tara.
Niste credite facute la timpul lor...
In declaratia data in 21.02.2008, pentru anul 2007 pana la data completarii acesteia, terenul achizitionat in 2001 din sectorul 4 dispare, ramanand doar cel de la Mogosoaia, la care insa se mai adauga unul, achizitionat in 2007, in Ilfov, cu o suprafata de 2370 mp. Apare si o frumusete de casa, achizitionata se pare odata cu acest teren, in 2007, in suprafata de 250 de metri patrati. In aceeasi perioada, in 2008,
familia Licu a mai achizitionat si un apartament de 113 metri patrati, piata imobiliarelor aflandu-se – atentie - in perioada de varf al preturilor de achizitie! Conform aceleasi declaratii, apar contractate si imprumuturile la banci:
- un credit luat de la Alpha Bank in 2005, in valoare de 39.000 euro;
- un credit luat de la HVB BANK de 24.000 euro, cu scadenta in 2010;
- doua asa-numite imprumuturi de la doua persoane fizice: Dragne Ion - 10.000 euro, cu scadenta anul 2008 si Tudor Mircea - 125.000 euro, cu scadenta in 2012.
Declaratia din 12.12.2008, ne ilustreaza aparitia unei masini de teren marca Toyota din 2007, luata in leasing, iar imprumutul de 10.000 de euro dat de Ion Dragne dispare, ca si cand a fost achitat. In schimb, apare un imprumut nou, tot la Alpha Bank, cu scadenta in 2038, in valoare de 60.000 euro. Nu putem face nici o trimitere la veniturile familiei la care sa adaugam aceste imprumuturi, sa scadem cheltuielile,
achiziitile si ratele platite pentru a afla sustenabilitatea financiara pentru ca rubrica ”venituri” nu este completata. Si asta pentru ca, pana la finele anului 2009, desi exista obligatia de a completa aceasta rubica, nu exista si o sanctiune prin lege a acestei omisiuni!
Declaratia din 01.09.2009 dovedeste ca familia Licu s-a descurcat bine, pentru ca mai face o achizitie imobiliara, tot in an de varf de preturi pe aceasta piata: o garsoniera spatioasa, de 40 mp. Si mai apare ca fiind achitionata in leasing a doua masina Toyota, care insa nu fusese trecuta in declaratia din 12.12.2008. Daca ea a fost achizitionata dupa data de 12 decembrie 2008, e in regula, daca insa era
cumparata ianite de 12 decembire, atunci Bogdan Licu ar putea avea o problema cu ANI! Dar numai inspectorii de integritate pot face astfel de verificari pentru ca situatia fiscala a unei persoane se bucura de confidentialitate maxima. Si in aceasta declaratie de avere, la rubrica „venituri din salarii si alte surse” este aceeasi linie serpuita care bareaza rubrica de sus pana jos si nimic altceva.
Incep sa apara bani grei din inchirieri imobiliare
Declaratia din 14.01.2010 - apar imobilele familiei declarate anterior, dar si o chirie incasata anual, de 48.000 euro. Nu stim care dintre imobile au fost inchiriate, dar daca punem cele trei apartamente plus garsoniera, ar fi trebuit sa existe contracte de inchiriere de cel putin 1000 de euro lunar! Pentru prima data, pentru ca legea impunea din 2010 sanctiuni daca nu se completa rubrica ”venituri salariale„ apare si salariul lui
Bogdan Licu, egal cu 232.293 lei! La un calcul rapid, asta inseamna vreo 19.358 lei pe luna! Adica, 190 de milioane lei vechi pe luna! Acestea nu au fost, insa, niciodata, date exemplu de televiziuni drept salarii „nesimtite”!
Declaratia din 02.11.2010 – apar cele doua terenuri (Balotesti-agricol plus intravilan) si Mogosoaia, casa de 250 mp, apartamentul de 90 mp din 2003, apartamentul de 113 mp din 2008, apartamentul de 60 mp din 2008 (care nu apare in declaratia din 2008) si garsoniera de 40 mp, din 2008. Pentru prima data apare si un cont deschis la Alpha Bank in 2007, de 13.838 RON si un card de 4581 RON din 2008. In schimb,
nu mai apare creditul de 24.000 euro, acesta fiind platit!
Disparitia creditelor si aparitia unui nou imprumut la prietenul Tudor Mircea!
Declaratia din 14 iunie 2011- apar terenurile sus-mentionate, casa, cele trei apartamente si garsoniera. In locul primului Toyota, vandut cu 61.274 lei, luat in leasing apare altul, tot in leasing pana in 2015, dar cu an de fabricatie 2010, si alaturi de el, cealalta Toyota RAV 4. Contul de la Alpha Bank se ”ingrasa” cu 7027 lei, iar alaturi de acesta apare si un alt cont in valuta, de 13.704,40 euro.
Numai ca aici asistam la ceva foarte interesant: persoana fizica Tudor Mircea, cel caruia avea sa-i dea 125.000 euro imprumutati pana in 2012, apare cu aceeasi suma, dar cu termenul de scadenta a imprumutului marit la anul 2014.
Acelasi Tudor Mircea il mai imprumuta pe Bogdan Licu cu fabuloasa suma de 200.000 de euro, cu scadenta in 2020! In total, familia Licu este imprumutata la acesta cu 325.000 euro. In rest, NU MAI APARE NICI UN CREDIT LUAT LA BANCI CARE AVEAU SCADENTA PANA IN 2038 ceea ce denota ca au fost lichidate!
Mai apar incasate drepturi restante, in valoare de 6474 lei, plus salariul micsorat la... 169.968 lei. Ceea ce inseamna un salariu lunar de 14.166 lei! De asemenea, Licu a mai incasat 6271 lei diurne din delegatii interne si 420 euro pe delegatii externe, plus suma de 1741 lei drepturi restante de la Parchetul Tribunalului Bucuresti, unde figureaza in schema!
Sotia sa, angajat la SRI, a incasat, conform declaratiei de avere, suma de 36.000 lei, iar Licu a incasat din chirii suma de 36.450 euro. Nu stim ce anume a inchiriat din aceste imobile ce apartin familiei, dar e o suma frumoasa pe timp de criza din chirii, nu?
In loc de epilog
Ati vazut cu ochii dumneavoastra, dragi cititori, cat de prospera e o functie de membru al CSM. Ascensiunea averii procurorului Bogdan Licu este evidenta.
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Acum, prin comparatie, va informam ca prim-procurorul Alexandra Sinc de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, de unde provine procuror Bogdan Licu, ridica un slaariu, conform declaratiei sale de avere inregistrata la ANI in 15.06.2011, in 2010, un salariu de 108.284 lei, adica putin peste 9.000 lei lunar, nu are cine stie ce avere, si e ”agatata„ de doua credite bancare, unul de 35.000 euro si altul de
59.900 lei.
Am aruncat o privire si peste declaratia de avere din 19.01.2011 a Procurorului General al Romaniei, Laura Codruta Kovesi. N-are terenuri, nu are masini, nici conturi, are in schimb un apartament de doua camere si doua credite, unul antamat in 2007, altul in 2008. Salariul anual al Procurorului General al Romaniei este de 137.563 lei. Repetam, salariul anual declarat tot in declaratia din 2011 a membrului CSM
Bogdan Licu este de 169.968 lei!
Abia acum puteti avea o imagine a clara a motivului pentru care batalia care se da pe un scaun de membru CSM este atat de acerba si sa da cu toate instrumentele ascunse ale unei campanii electorale, si cu toata „pilaraia” pusa in miscare. Apoi, iata de ce acesti membri, odata ajunsi in CSM, trebuie sa raspunda, indiferent cat de mult si-ar dori ei binele sistemului, la orice tip de politica impusa de cei care, de sus, i-au sprijinit, impunand
votul celor de ”jos„.!
* Cititi aici declaratia de avere a lui Bogdan Licu din 2010
* Cititi aici declaratia de avere a lui Bogdan Licu din 2011
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