
Către:

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul, Ignat Ion Alin Dan, domiciliat în Alba Iulia, pe strada (...), judeţul Alba, telefon (...),  
reprezentant al SC BREST SRL, în calitate de manager al punctului de lucru „Restaurant Gavroche” din cadrul 
societăţii, prin prezentul memoriu, vă aduc la cunoştinţă următoarele:

La data de 3.08.2016, numitul Muntean Dragoş, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba, 
a vizitat, împreună cu soţia, restaurantul pe care îl conduc. La indicaţiile subsemnatului şi în urma unor 
evenimente  neplăcute  anterioare  repetate,  ale  căror  protagonişti  au  fost,  angajata  societăţii,  Bregar 
Andreea,  a  refuzat  servirea  celor  doi,  motivând  această  decizie  şi  rugandu-i  să  părăsească  incinta.  În 
momentele ce au urmat, sus-numitul a ameninţat angajata societăţii spunându-i, citez: „Tu ştii cine sunt 
eu? Vrei să îţi arat că fac să dispari de aici?”. Ulterior a scos din buzunar legitimaţia de procuror continuând 
atitudinea ameninţătoare, în plină activitate a restaurantului, tulburând ceilalţi clienţi prezenţi. În cele din 
urmă, văzând ca angajata nu îşi schimbă decizia, au părăsit unitatea, sesizând telefonic organele de poliţie  
care,  depăşindu-şi  la  rândul  lor  competenţa,  s-au  prezentat  la  punctul  nostru  de  lucru.  Sus-numitul  a 
determinat astfel şi atitudinea abuzivă a agenţilor de poliţie, care au solicitat, NEJUSTIFICAT, legitimarea de 
către angajata societăţii, întocmind apoi un proces verbal contravenţional, pentru refuzul acesteia de a se  
legitima. Mai mult decât atât, activitatea comercială a unităţii noastre a fost întreruptă în tot acest timp, 
determinând  neliniştea,  neumulţumirea  şi,  ulterior,  plecarea  clienţilor  care  nu  au  mai  putut  fi  serviţi.  
Acestea din urmă se traduc într-un prejudiciu produs societăţii pe care o reprezint, atât de ordin material 
cât şi de imagine. Subliniez şi faptul că angajata societăţii noastre se află în situaţia de a plăti o amendă  
prevăzută de un proces verbal întocmit abuziv, cu încălcarea legii şi la presiunea procurorului Muntean.

În  concluzie,  consider  că  procurorul  Muntean  a  comis  un  abuz  de  putere  si  infractiunea  de 
amenintare, folosind-se de calitatea de magistrat, chiar în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, încercând 
să intimideze angajaţii unei societăţi comerciale, cu ajutorul organelor de poliţie, în mod ilegal. Prin acest  
abuz, procurorul Muntean afectează grav prestigiul justiţiei şi al profesiei de magistrat.

Menţionez că, în susţinerea afirmaţiilor mele, angajaţii societăţii, prezenţi în acea zi, pot depune 
mărturie. Mai mult, putem pune la dispozitia Inspectiei Judiciare inregistrarile video de pe camerele de 
supraveghere din unitate.

Vă mulţumesc!

5.08.2016 IGNAT ION ALIN DAN

Alba Iulia
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