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PICCJ INCA NU L-A REZOLVAT PE
GLUGA – Dosarul care il vizeaza pe
presedintele Curtii de Apel Craiova,
judecatorul Adrian Gluga, candidat la
noul CSM, se afla in lucru la Parchetul
General: „Va comunicam faptul ca in
dosarul care face obiectul interesului
dumneavoastra se efectueaza acte de
urmarire penala 'in rem'”. Dosarul a
fost disjuns in octombrie 2021 dintr-o
cauza de grup infractional organizat
privind gruparile „Fratia” si „Mandria”
din Craiova (Documente)
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Dosarul care il vizeaza pe presedintele Curtii de Apel Craiova, judecatorul Adrian Gluga (foto), candidat
pentru noul CSM, este in lucru la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Precizarea a fost facuta
intr-un raspuns acordat de Parchetul General pentru Lumea Justitiei, dupa ce am solicitat detalii referitoare la
stadiul cauzei.
Astfel, dosarul privindu-l pe judecatorul Gluga se afla in faza de urmarire penala „in rem”, deci ancheta se
deruleaza cu privire la fapte, nefiind inceputa urmarirea penala "in personam": „Va comunicam faptul ca in
dosarul care face obiectul interesului dumneavoastra se efectueaza acte de urmarire penala 'in rem'” (vezi
facsimil 1). Totusi, Parchetul General nu a dezvaluit care sunt faptele ce constituie obiectul dosarului
referitor la seful Curtii de Apel Craiova, desi am solicitat inclusiv aceasta informatie.
Iata raspunsul PICCJ privind dosarul judecatorului Adrian Gluga, presedintele Curtii de Apel Craiova:
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Disjungerea fata de Gluga
Lumea Justitiei a dezvaluit in 4 august 2022, in articolul „Gluga cu dosar la PICCJ”, ca numele judecatorului
Adrian Gluga apare in dosarul de grup infractional organizat privind gruparile „Fratia” si ”Mandria” din
Craiova, dosar instrumentat de fostul sef al Parchetului Tribunalului Dolj, procurorul Marin Rogoveanu.
In rechizitoriul nr. 805/P/2016 din 8 octombrie 2021, se mentioneaza ca: „Martorul cu identitate protejata
Dumitrescu Laurentiu a sustinut ca gruparea Fratia a avut legaturi cu oameni politici din cadrul unor
formatiuni politice, mediul politienesc, procurori DIICOT, indicandu-l pe judecatorul Gluga Adrian (fost
procuror la DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova)”. In aceste conditii, procurorul Rogoveanu a dispus
disjungerea cauzei fata de Adrian Gluga la fosta Sectie de investigare a infractiunilor din justitie (vezi facsimil 2),
dosarul disjuns fiind preluat la PICCJ ca urmare a desfiintarii SIIJ, aflandu-se in continuare in lucru, asa cum am
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vazut mai sus.
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Gluga acuza razbunarea procurorului
Dupa publicarea articolului, judecatorul Adrian Gluga ne-a trimis un drept la replica. Foarte important: presedintele
Curtii de Apel Craiova nu a negat existenta dosarului de la PICCJ, ci a precizat ca nu are calitatea de suspect
sau inculpat. De asemenea, Gluga a sustinut ca speta de la PICCJ care il vizeaza ar reprezenta o vendeta a
procurorului Marin Rogoveanu, dupa ce a mentinut o solutie de restituire la Parchetul Tribunalului Dolj a
cauzei „Fratia si Mandria” in calitate de judecator membru al Completului care a solutionat contestatia PT Dolj
impotriva solutiei de restuire.
* Cititi aici dezvaluirile Lumea Justitiei privind dosarul de la PICCJ care il vizeaza pe presedintele Curtii de
Apel Craiova, judecatorul Adrian Gluga, candidat pentru noul CSM

* Cititi aici dreptul la replica al judecatorului Adrian Gluga
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