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Magistratul „nerecomandabil psihologic” al lui
Sergiu Bahaian, din fruntea Judecatoriei
De mai multi ani, Justitia din Romania este Cenusareasa dezbaterilor
televizate. Parte componenta importanta a discursului politic legat de statul de
drept, Justitia tine capul de afis al nesfarsitelor dezbateri. In timp ce
politicienii se rafuiesc pe acest subiect in platourile televizate, declaratiile de
presa si prestatiile din Parlament si Guvern, s-a pierdut esenta: Justitia nu este
nici libera, nici… mai grav – credibila, scrie tomisnews.ro.
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trebuie
Am vazut cu totii cum, in acesti ani, in ciudavictimizariiconstante a magistratilor – care
obligatoriusalvati, tot mai multi procurori auimbratisatstatutul rusinos de inculpat si, ulterior, de
condamnat cu executare, urmati indeaproape de judecatori. Toti acestia – si cei care vor urma vor
face la fel, pana sa paraseasca viata in libertate au facutpartiela Consiliul Superior al
Magistraturii, unde au ridicat steagul victimizarii si al reputatiei si onoarei si lezarea si patarea
imaginii si tot felul de astfel de gainarii, spre irelevanta publica, dar suficient incat sa ne dam
seama cu ce fel de oameni avem, de fapt, de-a face.
Ca exemplu, in timp ce politicienii eliberau pe strazi criminali si violatori, magistratii, aceiasi care
trebuie salvati, nu au scos un sunet, ingropandu-se in dosare sitratate si cautand in disperare
articole europenecare sa le permita sa fie de acord cu dezlantuirea violentei sau sa nu aiba nici

o reactie.
in ciuda nesfarsitelor dezbateri, realitatea este urmatoarea: Justitia nu prezinta credibilitate, lipsa
unei practici unitare – aceeasi speta, prezentata la cinci judecatori, are cinci pronuntari sau
sentinte diferite; interpretarea si incadrarea juridica tot mai aberanta, tot mai permisiva, tot mai
lipsita de responsabilitati s.a.m.d. Coruptiacolcaiein instantele si parchetele din toata tara, fiind
prinse inpaienjenisulrobelor negre, care au ca interes orice numai impartirea dreptatii nu,
aspecte pe care cei mai multi dintre romani le cunosc.
„Nerecomandabila”
psihologic Constanta de la… Constanta
Un astfel de exemplu il gasim la Constanta, atat orasul cat si judecatorul. Constanta Ilie este
vicepresedintele Judecatoriei Constanta. De numele ei se leaga douasecretizari. Una aplicata
legal, pentru confidentialitatea procedurilor interne, alta… discutabila. incepem cu prima dintre ele.
Judecatorul Constanta Ilie
in vara anului trecut, Constanta Ilie a candidat pentru functia de presedinte al Judecatoriei
Constanta. La prezentarea proiectelor, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii si Institutului
National al Magistraturii, s-au inscris 76 de doritori. Notele pe proiecte au fost… de toate felurile.
Doi s-au retras pe parcurs si unul a absentat la examen, iar prestatiile celorlalti… de corigenti
la
cu
note rusinoase de 3, pana la 9,62; 9,60; 9,57; ba chiar au fost si doi candidati cu note de 10,
semn clar ca, la Constanta, exista si judecatori seriosi. Constanta Ilie a obtinut… 4,21.
Procedura a inclus si o evaluare psihologica, una care s-a dovedit a fi groaznica pentru trei dintre
candidati, carora li s-a aplicat crunt:nerecomandabil!Printre acestinerecomandabilipentru o
asemenea functie este si Constanta Ilie, care… a depus contestatie la aceasta evaluare:

Codul aplicat candidatilor ar fi scapat-o pe Constanta Ilie de acest statut rusinos, daca ambitiile ei
profesionale, in contextul acestor rezultate ingrozitoare, nu ar fi produs revolta – pe buna dreptate –
printre magistrati.
Divortul pe bani sau cum functioneazaCosa Nostradin magistratura constanteana
Ne ocupam de a douasecretizare, care nu mai are acoperire legala si miroase a iz penal.
Constanta Ilie a fost casatorita din 20 aprilie 1996 cu constanteanul Malin George Ilie (nascut la
22 ianuarie 1971). Din 2015, Malin Ilie a preluat administrarea BVA Coal SRL Constanta, o firma
de garsoniera cu sediul pe bd. 1 Decembrie 1918 – ulterior mutata pe strada stefan cel Mare, tot
intr-un apartament, cu sucursala si in Iasi; firma care castigase un contract cu CE Oltenia pentru
a lua 1,2 milioane de tone de carbune la 13 euro tona, pentru livrare in Serbia. Inundatiile din
vara lui 2014 din Serbia au creat in tara vecina un necesar de carbune, carierele acestora fiind
inundate. BVA Coal fusese infiintata cu doar cateva zile inainte de licitatia pentru serviciile
destinate Serbiei, in 23 octombrie 2014. Aceasta firma era specializata in… comertul cu deseuri si
niciodata nu a figurat cu mai mult de doi angajati! Exportul in Serbia se facea la un pret de trei ori
mai mare si pentru caautoritatile statuluis-au comportat amatoreste: adica au anuntat verificari
pe care le-au facutcu viteza melcului, BVA Coal si-a schimbat actionariatul. A disparut unul
dintre administratori, Asan Ilknur si a aparut, alaturi de Malin Ilie, Iacob Oniga – condamnat in
1999 la 10 ani de inchisoare pentru crima.

Atat Malin Ilie cat si Iacob Oniga provin din cercul relational al lui Sergiu Bahaian, care in prezent
are de ispasit mai multe condamnari, cea mai mare de 26 de ani, pentru crime cu cruzime
deosebita si pentru infractiuni economico – financiare, savarsite cu complicitatea unor interpusi.
Malin Ilie, apropiat de Valentin Slepac,locotenentul lui Sergiu Bahaian. Slepac a murit, in conditii
misterioase, in Penitenciarul Jilava, in 2011. Tot Malin Ilie a mai fost asociat cu Capbun Niculae
si Moise Gabriel. Capbun Niculae a fost arestat in 2012, prin sentinta a Tribunalului Constanta. in
ceea ce-l priveste, Gabriel Moise a fost acuzat de procurorii anticoruptie ca a inselat 189 de
persoane cu peste 5 milioane de euro, prin intermediul grupului de firme Vectra, fondate de… Malin
Ilie.
BVA Coal SRL a fost radiata din Registrul Comertului la inceputul anului 2018, lasand CE Oltenia
cubuza umflata si cugauride peste 10 milioane lei. Adica exact ceea celiteratura de specialitate
numeste: evaziune fiscala!
Urmarirea penala a inceput in 2015, iar CE Oltenia se straduieste sa recupereze banii, numai la
inceputul acestui an a demarat procedura de executare silita impotriva societatii pe numele careia
au fost inregistrate nu mai putin de opt dosare de executare, la Iasi; o procedura identica fiind
demarata si la Constanta, in 2018.
Pana in prezent,atat Curtea de Conturi cat si Ministerul Economiei au sesizat organele de
cercetare penala cu privire la afacerea BVA Coal. DNA si DIICOT au anuntat pe rand ca
investigheaza frauda insa… nici un rezultat pana in prezent.
in octombrie 2014, Malin Ilie a intentat actiune de divort din culpa comuna a sotilorfata de
judecatorul Constanta Ilie. in ciuda faptului ca sedintele de judecata sunt publice, nimic din ceea
ce urmeaza sa aratam nu a fost facut public, nici sedintele, cu atat mai putin pronuntarea.
Dosarul pe care il prezentam nu poate fi consultat nicaieri, fiindsecretizat, iar TOMIS NEWS l-a
obtinut prinmetode specifice.
Dezbaterile din acest dosar pot oricand sa faca obiectul unui scenariu de film, pentru ca avem
convingerea ca autoritatile statului nu se vor ocupa niciodata de el, mai ales ca vorbim de sume
importante de banitransferatein urma acestui proces de divort. Astfel, dezbaterile pe fond au
inceput abia pe 27 octombrie 2015, iar pronuntarea instantei s-a facut pe… 28 octombrie 2015.
Instanta a fost solicitata, printre altele, saincuviinteze pastrarea numelui dobandit de parata
prin casatorie (daca va dori), exercitarea autoritatii parintesti asupra copiilor minori sa fie
atribuita mamei, iar pensia alimentara a fost stabilita la cate 2.000 lei/luna pentru fiecare dintre
copii.
De acum urmeaza aspectele spectaculoase din dosarul de la Judecatoria Constanta: Constanta
Ilie a solicitatdaune moralede la Malin Ilie in valoare de… 100.000 de euro! Malin Ilie nu a avut
nimic impotriva – fiind foarte senin dispus sa renunte la 100.000 de euro, iar judecatorul de caz,
Marilena Victoria Mircioi, nu a solicitat, asa cum trebuie procedat intr-o astfel de situatie si cum
tocmai Constanta Ilie procedeaza in dosarele ei civile: motivarea acestordaune morale! Aceste
daune se acorda in anumite situatii: concediere, taiere de salariu s.a.m.d., o baza prin care Malin
Ilie i-ar fi produs un prejudiciu financiar Constantei Ilie si, astfel, trebuie acoperit. Judecatorul
Marilena Mircioi nu a dorit in nici o secunda sa stie in ce baza se fac aceste solicitari si, printr-o
viteza incredibila s-a… aprobat.

Prezentam aceastamostra de Justitie care s-a facut, in conditiile date, intr-o aproximativa limba
romana:
„Dezbaterile asupra fondului au avut loc in sedinta publica (?!? – n.r.) din data de 27.10.2015
si au fost consemnate in incheierea de amanare a pronuntarii ce face parte integranta din
prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, in temeiul art.
396 alin. 1 C. proc. Civ. a dispus amanarea pronuntarea (sic!) la data de 28.10.2015. (…)
Parata a depus intampinare si cerere reconventionala prin care a solicitat admiterea in
parte a actiunii principale, admite in tot a cererii reconventionale prin care a solicitat:
desfacerea casatoria (sic!) partilor din culpa exclusiva a reclamantului – parat, obligarea
reclamantul (sic!) – parat la suma de 100.000 Euro, echivalentul a 450.000 lei, cu titlu de
„daune morale”, incuviinteaza pastrarii de catre aceasta a numelui de familie (…),
incuviintarea exercitarii autoritatii parintesti asupra minorilor (I.G.V. – nascut la 31.10.2001
si I.B. nascuta la 2.02.2008– n.r.) in mod exclusiv, de catre parata reconvenienta”,
se arata in
dosarul secretizat nr. 32739/212/2014, cu urmatoarea pronuntare:
„Obliga reclamantul – parat la plata sumei de 100.000 de euro, cu titlu de daune morale.
Hotararea se va comunica Serviciului de stare civila si Registrului national al regimurilor
matrimoniale. Cu drept de apel in 30 de zile de la comunicare”.
Evident, Malin Ilie nu a depus nici un apel, renuntand astfel la 100.000 de euro cu o lejeritate
incredibila.
Sursele TOMIS NEWS din magistratura bucuresteana ne-au precizat faptul ca, in realitate,
Constanta Ilie a divortat de Malin Ilie doarpe hartie, cei doi fiind si astazi impreuna, renuntarea
senina la cei 100.000 de euro fiind astfel a
„ coperirea banilor furati de Malin Ilie, in cazul in
care se va duce vreodata la puscarie si vor fi disponibili la Constanta Ilie”.
VA URMA!
ADRESA: http://crct.ro/nvz4

