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TANTI PUSA LU’ BOBITA – Exclusiv:
DNA s-a facut ca-l cerceteaza pe
judecatorul Bogdan Mateescu din CSM
in dosarul “Savarina”. Judecatorul
ICCJ Marius Foitos a aruncat in aer
spalatura: “Ancheta este incompleta…
Au fost omise in momentul pronuntarii
ordonantei de clasare fapte pentru
care s-a dispus inceperea urmaririi
penale… Cu privire la infractiunea de
complicitate la luare de mita - fapte
presupus a fi savarsite de magistratul
Mateescu Bogdan - nu a fost dispusa
nicio solutie” (Incheierea)
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Modul in care DNA l-a ocolit pe judecatorul Bogdan Mateescu (foto) din CSM in celebrul dosar “Savarina”
poate fi in opinia noastra o explicatie pentru sustinerea de care se bucura acest personaj din partea anumitor zone,
care il vor instalat la sefia Consiliului Superior al Magistraturii in 2021, an in care se pune la cale modificarea
Legilor Justitiei prin reintroducerea serviciilor secrete in actul de justitie, in paralel cu pregatirile regimului IohannisPNL pentru taierea pensiilor de serviciu ale magistratilor. Lumea Justitiei prezinta in exclusivitate incheierea
judecatorului Marius Foitos de la Inalta Curte de Casatie prin care acesta a admis cererea SIIJ de
confirmare a redeschiderii urmaririi penale in cunoscutul dosar “Savarina”. Un dosar in care vizati au fost
judecatorul Bogdan Mateescu din CSM, zis “Bobita Matilet”, si tatal acestuia Mihai Mateescu, primar in
Baile Govora si ani de zile membru PNL. Un dosar cu posibile fapte de mita, trafic de influenta si abuz in
serviciu. Un dosar in care DNA l-a spalat pe Bogdan Mateescu fara sa faca o ancheta reala si care a fost
inchis in cele din urma si de SIIJ prin procurorul Eugen Iasinovschi.

Astfel, in iunie 2019, Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) a cerut la ICCJ redeschiderea
dosarului “Savarina” privindu-l pe Bogdan Mateescu si tatal acestuia, cauza ce fusese clasata anterior de DNA, in
2018. Solicitarea SIIJ a ajuns la judecatorul Marius Foitos, care, in 9 iulie 2020, a admis cererea SIIJ si a dispus
redeschiderea urmaririi penale. Iar in incheierea pe care o publicam astazi in exclusivitate, Marius Foitos
devoaleaza modul in care DNA s-a facut ca il cerceteaza pe Bogdan Mateescu, realizand o ancheta de
mantuiala.

Electrocasnice, prajiturele si tratament la salon de coafura

Inainte de a prezenta incheierea judecatorului Foitos, iata pe scurt istoria dosarului si faptele pentru care
judecatorul Mateescu a fost vizat. Cauza a fost deschisa in 2016, cand Parchetul Tribunalului Valcea a dispus
inceperea urmaririi penale cu privire la fapte de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in
serviciu, posibil a fi fost comise de primarul Mihai Mateescu, tatal lui Bogdan Mateescu. In acelasi an,
dosarul a fost trimis de Parchetul Tribunalului Valcea la DNA Pitesti. Aici s-a decis extinderea urmaririi
penale, in dosar fiind implicat si judecatorul Bogdan Mateescu. Mai exact, DNA Pitesti a extins urmarirea
penala pentru complicitate la luare de mita in forma continuata “savarsita de numitul Mateescu Bogdan,
judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea” si pentru dare de mita in forma continuata “savarsita de
catre reprezentantii unor societati comerciale executante a unor contracte incheiate cu Primaria Baile
Govora, fapte comise in perioada 2006-2016 si constand in efectuarea unor lucrari de modificari in
apartamentul proprietate personala a numitului Mateescu Bogdan, in schimbul favorizarii unor societati
comerciale, de catre functionari publici din cadrul Primariei orasului Baile Govora, in vederea incheierii si
executiei unor contracte privind realizarea unor lucrari publice”. De asemenea, extinderea urmaririi penale
s-a facut si pentru infractiunea de trafic de influenta in forma continuata “savarsita de catre numitul
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Mateescu Bogdan, judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea si de cumparare de influenta in forma
continuata savarsita de catre numitul Mateescu Bogdan, judecator in cadrul Judecatoriei Ramnicu Valcea
si de cumparare de influenta in forma continuata savarsita de catre persoane avand calitatea de parti in
dosare aflate pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea, fapte comise in perioada 2006-2016, constand in
oferirea de catre cele din urma numitului Mateescu Bogdan a unor sume de bani ori a unor alte foloase
patrimoniale, pentru ca acesta sa intervina pe langa judecatorii din cadru Judecatoriei Ramnicu Valcea in
vederea adoptarii unor solutii favorabile”.

Dosar facut cu martori protejati

In cadrul cercetarilor s-au folosit inclusiv martori protejati, iar incheierea judecatorului Foitos ofera si detalii concrete
in legatura cu faptele anchetate. Spre exemplu, aflam ca: “Martorul Murarusi Nicolae (martor protejat cu
pseudonimul Vasilescu Catalin) a declarant ca are cunostinta de faptele comise de mai multe persoane,
printre care primarul Mateescu Mihai si judecatorul Mateescu Bogdan, fara a preciza cu a luat cunostinta
de pretinsele fapte penale, singura fapta descrisa ca fiind cunoscuta de el fiind aceea ca, in perioada in
care avea pe rolul Judecatoriei Ramnicu Valcea un litigiu cu sotii Juganaru Iordache Ion si Juganaru
Iordache Maria ar fi surprins o discutie purtata de catre aceasta din urma cu judecatorul Mateescu Bogdan
in cadrul careia magistratul o asigura ca va castiga procesul (‘Stati linistita tanti Pusa, ca nu veti pierde
procesul, asa cum am promis’), iar aceasta s-ar fi adresat magistratului foarte prietenos (cu apelativul
Bobita), toate acestea in conditiile in care dosarul era judecat de un alt magistrat”. De asemena, detalii sunt
oferite si despre posibila primire de catre judecatorul Bogdan Mateescu si tatal acestuia Mihai Mateescu de
produse de la DOMO, de produse de la Cofetaria Olimp si de servicii de la “Salonul de coafura Vintila
Elena”.
In cele din urma, dosarul a fost preluat in 2017 de la DNA Pitesti la DNA structura centrala, unde prin
ordonanta din 21 august 2018 s-a dispus calsarea cauzei pe motiv ca fapta nu exista. Ancheta a fost insa
una de mantuiala, procurorii DNA facandu-se ca cerceteaza posibilele fapte ce ar fi fost comise de
judecatorul Bogdan “Bobita Matilet” Mateescu si tatal sau. Si nu o spunem noi, ci asta scrie negru pe alb
judecatorul ICCJ Marius Foitos, in incheierea din nr. 286 din 9 iulie 2019, din dosarul 1505/1/2019.

Iata cateva fragmente, incheierea lui Foitos fiind atasata integral la finalul articolului:

“Astfel, desi prin ordonanta de clasare nr. 221/P/2017 din data de 21.08.2018 procurorul a constatat, de altfel in
mod corect, ca in cauza nu exista vreun proces verbal de sesizare din oficiu, procurorul a inteles sa se pronunte
cu privire la fondul cauzei, motivandu-si solutia intr-un singur aliniat, retinand in esenta ca faptele de
coruptie sesizate nu au fost confirmate prin mijloace de proba.

Chiar daca suntem de acord cu privire la faptul ca in dosarul cauzei, in acest moment, nu exista probe, ci
doar indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni, apreciem ca ancheta efectuata este incompleta.

(…)

Se constata de asemenea faptul ca motivarea a fost atat de succinta incat au fost omise in momentul
pronuntarii ordonantei de clasare fapte pentru care s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem, fapte care
au fost avute in vedere in cuprinsul ordonantei.

Astfel, pentru infractiunile de luare de mita, dare de mita, trafic de influenta si abuz in serviciu (…) nu a fost
dispusa nicio solutie.

De asemenea, cu privire la infractiunea de complicitate la luare de mita in forma continuata (fapte presupus
a fi savarsite de magistratul Mateescu Bogdan) nu a fost dispusa nicio solutie”.
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Ce s-a intamplat dupa redeschiderea dosarului? Cauza a fost inchisa din nou de procurorul Eugen Iasinovschi
de la SIIJ. Cel putin asta am aflat noi. Ramane de vazut insa daca procurorul Eugen Iasinovschi a respectat in
totalitate decizia judecatorul ICCJ Marius Foitos, realizand o ancheta pe aspectele necercetate de catre DNA. Caci
nu ne-ar mira ca si clasarea de la SIIJ sa fi venit tot dupa o ancheta de mantuiala.

* Cititi aici integral incheierea judecatorului ICCJ Marius Foitos privind redeschiderea dosarului “Savarina”
in care vizat a fost judecatorul Bogdan Mateescu
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