Către Consiliul Superior al Magistraturii,
Către Ministerul Justiției
Doamnei Mariana Ghenea, președinta CSM
Domnului Tudorel Toader, ministrul Justiției

Stimată doamnă președintă,
Stimate domnule ministru,
Prin prezenta, vă semnalăm două situații deosebit de grave, respectiv:
1. Refuzul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de a soluționa dosarul penal
constituit ca urmare a denunțului depus de noi la data de 27 mai 2016, prin care solicitam
investigarea faptelor săvârșite de doamna Camelia Bogdan în calitate de judecător al Curții de
Apel București;
2. Refuzul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București de a ne informa în legătură cu
stadiul de soluționare a acestui dosar.
În 27 mai 2016, am depus o plângere penală împotriva doamnei Camelia Bogdan pentru
săvârșirea infracțiunilor de conflict de interese, înșelăciune calificată, fals intelectual și uz de
fals. Plângerea se referea la faptul că în timp ce judeca Dosarul ICA, judecătoarea Bogdan a
primit 10.000 lei de la Ministerul Agriculturii, parte vătămată în dosar. Judecătoarea Camelia
Bogdan a primit banii pe 6 august 2014, la o zi după ce rămăsese în pronunțare în acest dosar.
La două zile după încasarea banilor, pe 8 august 2014, judecătoarea Bogdan a dat o sentință
definitivă în favoarea Ministerului Agriculturii.
În 8 februarie 2017 Consiliul Superior al Magistraturii a exclus-o din magistratură pe
doamna Camelia Bogdan.
În 27 mai 2016, am sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și
Parchetul de lângă Curtea de Apel București în legătură cu ilegalitățile comise de doamna
Camelia Bogdan. Conform adresei nr. 6719/2016 din 14 iunie 2016 emisă de la Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, a fost constituit un dosar privitor la faptele comise de
Camelia Bogdan care a fost transmis, spre competentă soluționare, la Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel București.
În 20 februarie 2017, am solicitat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București să ne
comunice stadiul de soluționare al dosarului penal care o privește pe judecătoarea Camelia
Bogdan. Au trecut mai bine de 5 luni de la data adresei noastre și nu am primit nici un răspuns.
Au trecut aproape 15 luni de la data în care am depus plângerea penală împotriva
doamnei Camelia Bogdan și Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București refuză să facă orice
demers în acest dosar.
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Vă rugăm să dispuneți măsurile care se impun și să ni le comunicați pe adresa
…………………………………………………………………………………………………

2 august 2017

Vă mulțumim.
Mugur Ciuvică,
președintele Grupului de Investigații Politice
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