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Judecãtorii Tribunalului Constanþa au decis

Despãgubiri de ordinul miliardelor
de lei pentru greºeala
procurorului Nicoleta Bulgaru
Betty FRIPIS

Sume mari de bani care trebuie
plãtite pentru greºelile procurorului
Nicoleta Bulgaru, de pe vremea când
îºi desfãºura activitatea la Parchetul de
pe lângã Tribunalul Constanþa. Cam
aºa s-ar traduce în câteva cuvinte cazul
despre care am sã vã relatez în
continuare. Este vorba despre 82.110
lei - daune materiale ºi 65.000 euro
- despãgubiri morale, acordate prin
sentinþa Tribunalului Constanþa fostului
ºef al Brigãzii de Supraveghere ºi
Control Vamal Constanþa Cuza Prodan.
Tot tribunalul a decis reconstituirea
perioadei 21 aprilie 1999 - 25 iunie
1999 drept vechime în muncã ºi a
respins celelalte pretenþii. O decizie
corectã, dacã avem în vedere faptul
cã bãrbatul a stat mai multe luni în
arest ºi a fost trimis în judecatã pentru
abuz în serviciu, pentru ca mai apoi
sã se constate cã, de fapt, nu era
vinovat de comiterea infracþiunii. ªi
atunci ne întrebãm: cine rãspunde
pentru o astfel de situaþie? Cine
plãteºte aceºti bani? De aceea, în
astfel de situaþii, când culpa magistraþilor este atât de gravã sau
reaua-voinþã se manifestã prin modul
prin care s-a aplicat sau nu legea, ar
trebui stabilitã o rãspundere. Prin aceasta s-ar constitui un mijloc de responsabilizare a procurorilor ºi judecãtorilor pentru calitatea hotãrârilor
ºi a deciziilor pe care le iau. Mai ales
cã persoanele care cad victime unor
astfel de abuzuri, pe bunã dreptate,
îºi cer, mai devreme sau mai târziu,
drepturile, iar acestea sunt plãtite din
banii contribuabililor. De ce sã plãtim
noi pânã la urmã pentru greºelile
altora?!

Dosar penal
Dar sã vedem ce a reþinut
procurorul Nicoleta Bulgaru în sarcina

fostului ºef al Brigãzii de Su- reluarea ºi completarea urmãririi penale,
praveghere ºi Control Vamal Con- prin ordonanþa procurorului Simona
stanþa Cuza Prodan. În rechizitoriul Moangã, s-a dispus scoaterea de sub
întocmit de procuror se reþine cã, în urmãrire penalã, întrucât nu erau
perioada 1997- martie 1998, în întrunite elementele constitutive ale
calitatea pe care o avea, Cuza Prodan, comiterii infracþiunii. ªi în al doilea dosar,
cu intenþie, prin încãlcarea atribuþiilor, Cuza Prodan a primit soluþie de achitare
a aprobat restituirea garanþiilor la Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.
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dispoziþiilor vamale în vigoare, în- Cuza Prodan a formulat acþiunea prin
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Ministerul
Firaþiuni de exnanþelor,
ºi
a
Supraveghere
ºi
Control
port-import,
solicitat
2
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ca vechime neîntreruptã perioada 21
La 21 aprilie 1999, s-a dispus aprilie 1999 - 1.08.2001. În opinia lui
arestarea preventivã a lui Prodan, Prodan ºi a avocatului sãu, desmãsurã menþinutã pânã pe 25 pãgubirile materiale vizeazã veniturile
iunie1999. Practic, la un moment dat, salariale cu indexãrile, indemnizaþiile,
pe numele bãrbatului au existat douã sporurile, primele ºi alte recompense
mandate de arestare diferite care aferente de care a fost lipsit.
s-au suprapus. Prin sentinþa Tribu„ Cheltuielile efectuate de familia mea
nalului Constanþa, Cuza Prodan a fost pentru alimente în regim special, din
achitat, iar în apel, procurorii au cerut cauza sãnãtãþii precare, medicamente,
restituirea dosarului la Parchet pentru îmbrãcãminte ºi lenjerie la locul de
completarea urmãririi penale. Ju- detenþie. În acea perioadã, dar ºi în
decãtorii au hotãrât sã trimitã dosarul continuare, din cauza faptului cã se mai
la Parchet, iar aceastã soluþie a rãmas emisese un mandat de arestare care a
definitivã prin respingerea recursului fost revocat abia la 17.03.2000, precum
formulat de Prodan. Ulterior, dupã ºi a imposibilitãþii de a mã angaja, dar

ºi a impactului social pe care l-au
produs demersul organelor statului ºi
publicarea situaþiei judiciare în presã,
nu am desfãºurat activitãþi de naturã de
a-mi aduce venituri.“

Sentiment
de dezumanizare
În momentul arestãrii, Prodan suferea
de diverse afecþiuni care vizau aparatul
digestiv ºi care s-au agravat în regim
de detenþie. În plus, existã o expertizã
medico-legalã care aratã cã Prodan nu
suporta regimul de detenþie. Legat de
despãgubirile morale pretinse, Prodan
face urmãtoarele precizãri:
„Din cauza perioadei de detenþie ºi
izolare, dar ºi a perioadei îndelungate
în care s-a desfãºurat procesul penal,
din cauza percepþiei acute a nedreptãþii
ce mi s-a fãcut ºi a conºtientizãrii
nevinovãþiei mele, nu numai cã am fost
lipsit de confortul psihic al vieþii de zi
cu zi, de beneficiul unei vieþi normale,
de sentimentul utilitãþii mele în familie,
în societate ºi profesional, dar am fost
ºi supus dispreþului public. Am suferit
un adevãrat ºoc psihic la momentul
arestãrii, am suferit traume psihice, care
se amplificau ºi acutizau cu fiecare moment scurs, am fost alãturat unor
elemente antisociale ºi am suportat
atmosfera apãsãtoare ºi deprimantã la
locul de încarcerare, sentimentul
decandenþei umane, dispreþul audienþei în sãlile de judecatã, în fine,
dezumanizare. Viaþa mea s-a schimbat
iremediabil, nu voi mai fi acelaºi om,
sufãr ori de câte ori vãd o uniformã sau
sunt nevoit sã mã apropii de o salã de
judecatã, sau sã iau legãtura cu organe
ale autoritãþii statului.“
În prezent, dosarul se aflã pe rolul
Curþii de Apel Constanþa, ca urmare a
apelului formulat atât de Statul Român,
cât ºi de Cuza Prodan.

A furat din trei case din localitatea Ovidiu
Procurorii Parchetului de pe lângã
Judecãtoria Constanþa au propus
arestarea preventivã pentru o
perioadã de 29 de zile a lui Valentin
Croitoru, de 28 ani, din Ovidiu, recidivist, pentru comiterea infracþiunii
de furt calificat în formã continuatã.
Potrivit prim-procurorului adjunct
al Parchetului de pe lângã Ju decãtoria Constanþa, procuror Raluca

Ceauºu, în perioada 7 februarie - 13
aprilie 2006, Croitoru, împreunã cu
altã persoanã, pe timp de noapte,
prin efracþie, a sustras obiecte de
îmbrãcãminte ºi aparate electrocasnice din locuinþa a trei
persoane din Ovidiu. Cei doi au
furat ce le-a cãzut în mânã, de la
televizoare, drujbe ºi bormaºini la
farfurii sau alte obiecte casnice.

Prins în cele din urmã de poliþiºti,
Croitoru nu a recunoscut comiterea
faptelor, deºi la una dintr e
locuinþele vizate au fost gãsite
amprentele lui, iar unul dintre
televizoarele furate a fost gãsit chiar
la el în casã.
Potrivit procurorilor constãnþeni,
doar o parte dintre bunurile
sustrase din casele celor trei pãrþi

Cele zece Logan-uri noi ale jandarmilor
de la Gruparea Mobilã au fost sfinþite
La sediul Grupãrii de Jandarmi
Mobile „Tomis“ Constanþa, s-a
desfãºurat, ieri dimineaþã,
ceremonia religioasã de sfinþire
a celor zece autoturisme nounouþe, marca Logan, intrate, recent, în dotarea instituþiei.

Ceremonialul a fost susþinut de
cãtre preotul militar Laurenþiu
Oprea.
Colonelul Costicã Cojoc,
comandantul Grupãrii de Jandar mi Mobile „Tomis“, a apreciat cã cele zece autovehicule

le erau mai mult decât necesare subordonaþilor sãi, cu
atât mai mult cu cât sezonul
estival s-a deschis, iar misiunile
militarilor pe litoralul Mãrii
Negre vor fi numeroase ºi diverse. (M.P.)

vãtãmate au fost recuperate,
prejudiciul ridicându-se la aproximativ 200 milioane lei.
Magistraþii de la Judecãtoria
Constanþa urmeazã sã decidã dacã
pe numele lui Valentin Croitoru va
fi emis mandat de arestare
preventivã pentru comiterea
infracþiunii de furt calificat.
Camelia MITRIC

INFO
452 de candidaþi pentru
108 posturi de procuror
S-a desfãºurat concursul organizat
de Institutul Naþional al Magistraturii
privind ocuparea a 108 posturi de
procurori. Numãrul candidaþilor înscriºi
la concurs este de 452. Acesta este
primul concurs organizat în baza
noului Regulament privind organizarea ºi desfãºurarea concursului de
admitere în magistraturã. Regulamentul aduce o serie de modificãri
importante privind organizarea ºi
desfãºurarea concursului. Existã trei
comisii distincte: comisia de elaborare
a subiectelor, comisia de corectare a
lucrãrilor scrise de sintezã teoretice ºi
practice ºi comisia de contestaþii, care
au un preºedinte comun, membru al
comisiei de elaborare a subiectelor,
care nu poate corecta sau soluþiona
contestaþii. (C.M.)

Poliþiºtii din Ion Corvin,
puºi pe drumuri de douã
ºcolãriþe aventuriere
Ieri dimineaþã, la sediul Postului
de Poliþie Ion Corvin s-au prezentat
Georgeta D., de 35 de ani, ºi
Nicoleta C., de 37 de ani, ambele
din localitate, care au sesizat faptul
cã fiicele lor, de 11 ani, respectiv
de 12 ani, eleve în clasa a IV-a la
ªcoala Ion Corvin, au dispãrut de
la domiciliu. Femeile le-au declarat
oamenilor legii cã fetele nu mai
dãduserã pe-acasã de pe 20 mai.
De altfel, dupã cum afir mã
subinspectorul Sar mizia Fetcu,
purtãtorul de cuvânt al Poliþiei
constãnþene, minorele au plecat în
repetate rânduri de la domiciliu,
ele fiind gãsite fie cerºind la
Mãnãstirea „Sfântul Andrei“, fie
bãtând pur ºi simplu bulevardele
în municipiul Constanþa.
Imediat dupã primirea sesizãrii,
poliþiºtii din Ion Corvin ºi lucrãtorii
din cadrul Formaþiunii Poliþiei Rurale
s-au mobilizat ºi au por nit în
cãutarea copilelor. Ei au controlat
comuna Ion Corvin, satul Negureni
ºi comuna Aliman.
Dupã aproximativ cinci ore de
cãutãri, ieri dupã-amiazã, cele douã
ºcolãriþe aventuriere au fost gãsite
de cãtre oamenii legii în localitatea
Aliman, la niºte rude. Fetele au fost
conduse la Poliþia oraºului Bãneasa,
unde au fost amprentate ºi
fotografiate, iar apoi încredinþate
pãrinþilor. La rândul lor, aceºtia au
fost sancþionaþi contravenþional, în
conformitate cu Legea nr. 61/1991,
pentru cã nu ºi-au supravegheat
odraslele. (M.P.)
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