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POLITIE POLITICA IMPOTRIVA UNUI
MEMBRU AL CSM – Judecatorul
Adrian Neacsu a fost filmat saptamani
la rand dintr-o vila de vizavi de blocul
in care locuia. Autorii actiunii abuzive
sunt agenti ai serviciilor de informatii,
care lucreaza in slujba unui grup
politic ce urmareste anihilarea in CSM
a oricaror persoane care se opun
gruparii Haineala
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Judecatorii din Romania au ajuns sa fie perchezitionari si filati fara mandate de la judecator de catre agenti ai unor servicii de informatii care actioneaza la
ordin unor grupuri de interese cu ramificatii politice. Judecatorul Adrian Toni Neacsu din CSM a fost filat de doua servicii secrete – cel mai probabil
SRI si DGIPI – timp de circa doua luni dintr-o vila situata visavi de blocul din strada Virgiliu nr. 55-57, din Capitala, unde locuiesc cu chirie
decontata de CSM mai multi magistrati – (vezi foto). In acest imobil a locuit si judecatorul Adrian Toni Neacsu, la etajul 1, ap 5 (situat chiar in dreptul
geamurilor vilei) care, incepand din toamna anului 2012, de cand impreuna cu alti membri ai CSM a criticat actiunile partizane politic ale gruparii Alina
Ghica – Oana Haineala a devenit tinta unui filaj permanent alaturi de alti membri ai CSM considerati „indezirabili”.
Filmari cu sunet asigurat de microfoane unidirectionale
Surse avizate, care au vazut unele piese din dosarul instrumentat de DNA impotriva lui Adrian Neacsu - pus brusc sub invinuire pentru un pretins abuz in
serviciu in forma participatiei improprii (infractiune nascocita pentru atragerea competentie parchetului anticoruptie) in vreme ce autorul infractiunii este
fosta sefa a CSM Alina Ghica, care va primi NUP pe motiv ca n-a stiut ce face – au confirmat ca in ziua in care judecatorii Neacsu si Dumbrava din
CSM au cerut demisia de onoare a Oanei Haineala, si au acuzat faptul ca a fost aleasa presedinte al Consiliului in urma unui vot fraudat, cele
doua servicii secrete au sesizat DNA.
Sesizarile celor doua servicii de informatii au constituit motivul pentru care DNA a deschis dosarul penal impotriva lui Neacsu, fiind evident ca nu este
deloc o coincidenta intre data sesizarii parchetului anticoruptie si data in care s-a cerut demisia lui Haineala. In plus, sesizarile serviciilor de
informatii vazute de surse avizate, confirma ca judecatorul Adrian Neacsu a fost filat, interceptat, inclusiv in locuinta sa de serviciu din blocul din
str. Virgiliu nr. 55-57. Timp de doua luni de zile, incepand cu noiembrie 2012, dintr-o vila situata vizavi de locuinta lui Neacsu, agenti ai unor
servicii de informatii au montat o camera de luat vederi si microfoane unidirectionale, capabile sa capteze sunetul de la mare distanta, inclusiv
prin geamuri, astfel incaj demnitarul CSM a fost urmarit continuu. Aceleasi surse ne-au mai relatat ca o persoana care locuieste in vila de vizavi a
confirmat faptul ca s-a cerut permisiunea proprietarilor pentru montarea camerei, servindu-se de catre agenti legenda ca alaturi ar locui un terorist ce
trebuia anihilat si ca ar exista un mandat pe siguranta nationala.
Judecatorul Neacsu a confirmat ca a fost monitorizat de doua servicii de informatii, care au sesizat DNA. Perchezitia DNA a fost o infractiune!
Nu se stie ca pana in prezent sa existe vreun mandat de filaj si interceptare la Adrian Neacsu, la fel cum e cert ca in data de 19 ianuarie 2013 cand i s-a
ridicat de catre DNA calculatorul din biroul de la CSM nu a existat aviz si autorizatie de perchezitie emisa de vreun judecator. Actiunea abuziva a
fost mascata sub pretextul ca sefa CSM Oana Haineala a permis ridicarea calculatorului, pe procedura simpla de ridicare de bunuri, pe motiv ca aparatul
apartine institutiei. Numai ca, atentie, calculatorul se afla in custodia (pe inventarul) judecatorului, iar in el se aflau date si corespondenta personala, care
nu putea fi accesate fara mandat judecatoresc. Practic, actiunea abuziva se inscrie in sfera unei infractiuni, care poate va fi instrumentata dupa alungarea
de la putere a grupului care regizeaza din culise asemenea actiuni.
Prezent la emisiunea de joi seara de la Antena 3, judecatorul Adrian Neacsu de la CSM a confirmat ca dosarul sau penal de la DNA a fost
deschis ca urmare a sesizarilor a doua servicii de informatii, pe care nu le-a nominalizat, sesizari depuse ca un facut in aceeasi zi in care a solicitat in
Sectia de judecatori demisia Oanei Haineala.
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