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TUDORAN A INTRAT PE MANA SIIJ – Surse: judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran este cercetat de Sectia
pentru investigarea infractiunilor din justitie. Dosarul penal vizeaza modul in care judecatorul de la Curtea de
Apel Bucuresti ar fi trecut pe numele fiului sau Tudor Ion-Tudoran un apartament situat in Sinaia, in valoare de
peste 100.000 lire sterline. SIIJ va stabili daca Tudoran a incercat mascarea investitiei
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Judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran (foto) de la Sectia I penala a Curtii de Apel Bucuresti este
cercetat intr-un dosar penal instrumentat de procurorii de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din
justitiei (SIIJ). Dezvaluirea bomba a fost facuta de jurnalistii de la Monitorul Justitiei, iar potrivit
acestora anchetatorii SIIJ investigheaza modul in care judecatorul Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran ar fi
trecut pe numele fiului sau, Tudor Ion-Tudoran, un apartament situat in municipiul Sinaia, judetul Prahova,
care ar valora peste 100.000 lire sterline.
Judecatorul Ion-Tudoran are fiu cu casa in Sinaia
Imobilul, din datele pe care le detinem, ar fi situat intr-un complex din Sinaia, unde un apartament valoreaza peste
100.000 lire sterline, datele fiind facut publice chiar de dezvoltatorul imobiliar. Problema apare insa acolo unde,
din cate este cunoscut, fiul cel mic al judecatorului Bogdan-Tudoran este tanar absolvent al unei facultati
particulare, nu a lucrat nicaieri si, deci nu avea venituri, insa figureaza drept cumparator al imobilului din
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Sinaia. Achizitia, din informatiile pe care le avem, ar fi fost facuta inca din anul 2014, iar tot de atunci fiul
cel mic al judecatorului Bogdan-Tudoran figureaza ca proprietar. De unde o fi avut bani fiul cel mic Tudor
Ion-Tudoran (care de scurt timp este mediator), sau si mai grav, de unde o fi avut bani judecatorul
Bogdan-Tudoran, caci din declaratiile de avere nu reiese o asemenea potenta financiara, ramane sa afle procurorii
de la Sectia de investigarea a infractiunilor din justitie.
SIIJ ancheteaza posibilitatea ca judecatorul Ion-Tudoran l-a bagat pe fiu la inaintare pentru ca nu isi putea
justifica veniturile
Informatiile sunt in prezent ca procurorii SIIJ vor sa afle din ce venituri s-a realizat achizitia apartamentului
de lux din Sinaia de c?tre fiul judecatorulului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran. Caci, conform declaratiilor de
avere ale judecatorului CAB, proprietatea imobiliara din Sinaia nu a fost niciodata mentionata de acesta in
niciun an fiscal. De altfel, nici sotia acestuia, Doina Ion-Tudoran, director in Consiliul Concurentei, nu a
mentionat detinerea proprietatii, desi fiul cel mic, Tudor, se afla teoretic la acel moment inca in intretinerea
familiei.
Cea mai recenta declaratie de avere a judecatorului Ion-Tudoran, din 12 iunie 2019, ne arata ca acesta detine un
teren in suprafata de 3,3 hectare in localitatea Nuntasi, judetul Constanta, o casa de locuit in Bucuresti, in
suprafata de 300 mp, dar si un apartament in municipiul Olimp, judetul Constanta, in suprafata de 64,23 mp. Nici in
declaratiile de avere completate ulterior achizitonarii de catre fiul acestuia, aflat atunci inca in intretinerea familiei,
nu se specifica nimic despre apartamentul din Sinaia.
Vestea anchetarii de catre SIIJ a judecatorului Corneliu-Bogdan Ion-Tudoran vine la circa o luna si jumatate de la
data la care Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a inaintat presedintelui Romaniei
propunerea de eliberare din functie, prin pensionare, a lui Tudoran.
Publicam in continuare o serie de imagini care vin in completarea dezvaluirilor facute de jurnalistii de la
Monitorul Justitiei:
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