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RAPORT 
 
 

privind apărarea reputaţiei profesionale 
a domnului Andrei Bodean, procuror în cadrul 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa 
 

 
 
I. Modalitatea de sesizare a Inspecţiei Judiciare 
La data de 02 martie 2017, potrivit art. 30 alin. (2) din Legea nr. 

317/2004, republicată, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii a 
solicitat Inspecţiei Judiciare efectuarea unor verificări cu privire la apărarea 
reputaţiei profesionale şi a imaginii publice a domnului Andrei Bodean, 
procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial 
Constanţa, ca urmare a cererii formulate de acesta; solicitarea a fost 
determinată de afirmaţiile făcute în articolul „Procurorul DNA Bodean a băgat 
în puşcărie un avocat, din dragoste”, publicat pe pagina de internet 
www.evz.ro în data de 28.02.2017, şi care a fost preluat ulterior de alte pagini 
de internet. 

În motivarea cererii, s-a arătat că, prin afirmaţiile prezentate publicului 
s-a adoptat o conduită în dezacord cu normele deontologiei jurnalistice, 
formulându-se concluzii denigratoare la adresa domnului Andrei Bodean, 
bazate pe speculaţii ori pe informaţii false, care consideră că prin conţinutul 
articolului de presă onoarea şi reputaţia profesională i-au fost grav afectate. 

La data de 01 martie 2017, conducerea Consiliului Superior al 
Magistraturii a solicitat Inspecţiei Judiciare efectuarea unor verificări cu privire 
la apărarea independenţei sistemului de justiţie, fiind transmisă Inspecţiei 
Judiciare cererea formulată de către Direcţia Naţională Anticorupţie la data de 
28 februarie 2017. Solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie are în vedere 
aceleaşi aspecte relatate de către procurorul Andrei Bodean, apreciindu-se că, 
prin articolul menţionat mai sus se urmăreşte: decredibilizarea Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi a activităţii procurorilor şi a sistemului judiciar în 
general, prin inducerea în opinia publică a ideii că activitatea procurorilor nu 
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se desfăşoară în limitele cadrului legal; acreditarea ideii că independenţa şi 
imparţialitatea procurorilor este influenţată de anumite interese personale, iar 
soluţiile sunt dispuse în mod arbitrar, neavând la bază elemente de probaţiune 
administrate legal; crearea unei stări de neîncredere în justiţie în ansamblul 
său, prin afectarea prestigiului justiţiei. 

Cele două lucrări au fost conexate prin referatul din data de 06.03.2017. 
 
II: Aspecte relatate în mass – media 
În data de 28 februarie 2017, în ediţia online a publicaţiei „Evenimentul 

zilei”, a fost dat publicităţii articolul cu titlul „Un avocat face puşcărie, pentru 
că un procuror DNA nu a reuşit să-i seducă soţia! Zdreanţă, de la Ploieşti, are 
un geamăn la Constanţa”, având următorul conţinut: 

 
  Procurorul Andrei Bodean, un magistrat pentru care puterea cu care a 
fost învestit este un mijloc de a-și satisface mendrele. Refuzul soției unui om de 
a se culca cu el l-a costat pe soț libertatea. 

În ziua de 11 iunie 2014, Ștefan Miron, tatăl, și trei fii ai săi, Ion, Vasile și 
Dănuț, o parte a Clanului Miron, erau prezenți la Curtea de Apel Constanța, 
pentru unul dintre termenele de judecată ale unui proces, în care erau judecați 
pentru tentativă de omor. Apărătorul care îi reprezenta pe cei din Clanul Miron 
era Sorin Calaigii, un reputat avocat penalist constănțean. Acesta nu avea de 
unde să știe faptul că cei pe care îi apăra îl denunțaseră deja la DNA-
Constanța, de aproape o lună, în mod mincinos, și că destinul avea să-i fie grav 
deturnat.  

În acea zi, avocatului Sorin Calaigii nenorocirea avea să-i vină de la un 
fost prieten de familie, procurorul Andrei Bodean, de la DNA-Constanța. Ajutat 
de comisarul de poliție Ionuț Filip, de la IPJ Constanța, și de ofițerul SRI 
„Bogdan”, procurorul Bodean avea să se răzbune crunt pe avocatul Sorin 
Calaigii, pentru că soția acestuia din urmă refuzase să se culce cu procurorul. 
Complice în actul său de răzbunare a fost șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, care 
a știut totul, pe cale oficială, în scris. 

Denunțat de Clanul Miron 

Imediat după încheierea ședinței de judecată, avocatul Calaigii a fost 
convocat la sediul DNA, de procurorul Bodean. Acesta l-a acuzat pe avocat 
pentru trei fapte de „trafic de influență”, două în baza denunțurilor celor din 
Clanul Miron, una în baza sesizării din oficiu. În privința ultimei acuzații, 
avocatul a fost achitat la ÎCCJ. La această poveste vom reveni, însă, într-un alt 
articol. Avocatul Calaigii era acuzat, potrivit denunțurilor formulate împotriva 
sa, că le-ar fi promis membrilor Clanului Miron soluții favorabile în instanță, în 
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două dintre dosarele în care aceștia erau implicați, în schimbul unor sume de 
bani. Asta, în ciuda faptului că avocatul era apărător angajat doar într-unul 
dintre dosare și fusese plătit legal, iar în celălalt, denunțătorii aveau angajat 
un cu totul alt avocat. 

 Să torni în schimbul libertății 

Imediat după ce i-a adus la cunoștiință acuzațiile, procurorul Bodean a 
dispus reținerea fostului său prieten. Înainte de a-l reține, însă, i-a propus 
avocatului să formuleze două denunțuri în schimbul libertății. Dacă avocatul 
Sorin Calaigii ar fi acceptat propunerile „Dă-mi-i pe Niță (Teodor Niță, procuror 
la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța) și pe Frangu (Joița Frangu, 
președintele Secției Penale a Curții de Apel Constanța)”, ar fi fost liber să plece 
acasă. N-a făcut asta, ci i-a spus fostului său prieten: „Da, clar, la noapte dorm 
pe banii statului! Dă drumul la hârtii și nu-mi mai cere aiureli, nu am ce să spun 
despre oamenii ăia doi!”. Avocatul a înțeles pe loc toată amploarea mizei: 
răzbunare, plus dorința de afirmare profesională a procurorului. 

 Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a știut totul! 

Cu doar câțiva ani în urmă, familiile Calaigii și Bodeanu erau prietene. 
Detaliile relevante ale aceastei relații de prietenie și cum a degenerat ea apar 
chiar într-un memoriu pe care avocatul Calaigii i l-a adresat șefei DNA, Laura 
Codruța Kovesi. În memoriu, avocatul îi solicita șefei DNA preluarea dosarului 
său de la DNA-Constanța, în vederea continuării urmăririi de către DNA-
Central. Argumentul adus de avocat era „suspiciunea evidentă de lipsă de 
imparțialitate a procurorului desemnat în soluționarea cauzei (Andrei Bodean) 
cât și a întregului colectiv din cadrul DNA-Constanța”. 

În conținutul memoriului, avocatul Calaigii îi arăta șefei DNA, cu lux de 
amănunte și cu probe, cum a debutat relația de prietenie dintre familiile lor, 
care a fost contextul apropierii și a enumerat zecile de momente petrecute 
împreună la plajă, la meciuri de fotbal, sărbători, nunți și cu alte ocazii, laolaltă 
cu cercul comun de prieteni, precum și numele acestora. Unul dintre aceste 
momente, cel în care s-a petrecut ceea ce ar fi trebui să-l facă pe procurorul 
Bodean incompatibil cu cercetarea penală a avocatului Calaigii, a fost 
Revelionul 2012-2013. La acel eveniment, procurorul Bodean s-a „dat” la soția 
avocatului Calaigii, i-a făcut avansuri și propuneri lipsite de orice echivoc, iar 
avocatul l-a admonestat verbal. Deși șefei DNA i-a fost adusă la cunoștiință 
toată această situație, a refuzat să accepte transferarea dosarului de la 
Constanța la București. 

 „Ce bună ești!” 
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Între avocatul Calaigii și procurorul Bodean a apărut în acea noapte o 
ruptură insurmontabilă, resursa reală a dorinței de răzbunare a procurorului. 
Cu privire la acest episod, doamna Costina Ceară, la acea vreme Costina 
Calaigii, ne-a declarat următoarele: 

„V-am povestit cum au debutat relațiile de prietenie dintre familiile 
noastre. Ele s-au rupt iremediabil în noaptea dintre anii 2012-2013, când am 
sărbătorit Revelionul, într-un local din Mamaia. Eu eram împreună cu soțul 
meu, iar domnul procuror Andrei Bodean era cu soția sa, judecătoarea Claudia 
Bodean. Toți eram înconjurați de mai multe familii de prieteni. În ciuda acestei 
împrejurări și a relațiilor de prietenie dintre noi, procurorul Andrei Bodean a 
început să-mi facă avansuri, ba chiar a trecut la propuneri sexuale și mi-a cerut 
numărul de telefon pentru a stabili cum să facem pentru a ne vedea în privat. 
La început, am crezut că sunt doar niște vorbe, așa cum unii oameni dintr-o 
anumită categorie le spun femeilor la un pahar. Mi-am dat seama, însă, că nu 
este așa, în momentul în care a început să insiste și să-mi spună «Ce bună 
ești!», «Ce-ai zice dacă ne-am vedea și altfel, în altă împrejurare?», «Ai să vezi, 
nu-ți va părea rău!» și alte propuneri asupra cărora nu aș putea să mai insist. 
Cred că aici am greșit, dar foarte enervată și jignită, i-am spus imediat soțului 
meu. La rândul său, soțul meu i-a atras atenția civilizat procurorului Andrei 
Bodean, spunându-i că «așa ceva nu se face»”. 

 La fabricarea Dosarului a participat și SRI 

Procurorul Andrei Bodean nu mai avea nevoie, pentru a se răzbuna, 
decât de interceptările private realizate de denunțătorul Ștefan Miron, în 
timpul discuțiilor pe care le purta cu avocatul Sorin Calaigii. 

 Comisarul Ionuț Filip, piesă în Dosar 

Trunchiate și montate cum trebuie - expertiza a demonstrat nu mai 
puțin de 17 trunchieri și montaje - ele au devenit piese de bază împotriva 
avocatului. Imediat, procurorul Bodean a dispus cooptarea în echipa de 
anchetă a unui investigator sub acoperire, comisarul de poliție Ionuț Filip, de la 
IPJ Constanța. Ca și procurorul Bodean, nici comisarul de poliție Ionuț Filip nu 
ar fi avut ce să caute în acest dosar, pentru că avusese un conflict cu avocatul 
constănțean, care se soldase cu un dosar penal pentru lovire, pe numele 
polițistului. 

Avocatul Sorin Calaigii a fost condamnat în baza denunțurilor și a unei 
interceptări realizată de denunțători, din care, însă, nu rezultă nimic în sensul 
prevăzut de lege în materie de probă în procesul penal. În plus, în timpul 
procesului, martorii audiați nu au confirmat nici măcar un minim din acuzațiile 
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aduse în rechizitoriu. Mai mult decât atât, un membru al Clanului Miron, unul 
dintre fii, a răsturnat total susținerile din denunțurile celorlați. 

 „I-am spus tatălui meu să spună adevărul” 

Dănuț Miron, deși aflat în aceeași situație cu denunțătorii din Clan, a 
infirmat total acuzațiile și a arătat că la baza denunțurilor rudelor sale n-au 
stat decât promisiunile făcute de procurorul Andrei Bodean și de un ofițer SRI, 
numit „Bogdan”: „Tatăl meu nu i-a dat inculpatului nicio sumă de bani. Am 
discutat cu membrii familiei mele după declanșarea procesului penal împotriva 
lui Caligii Sorin și aceștia mi-au spus că au făcut denunțuri și au dat declarații 
împotriva acestuia «ca să li se ia jumătate din pedeapsă ». Acest lucru mi l-a 
spus chiar tatăl meu. Tatăl meu mi-a spus, în perioada cât eram în carantină, 
după încarcerare, să stau liniștit că el a vorbit cu procurorul Bodean de la DNA 
și acesta i-a promis că „ne scapă de pușcărie”. Atât acel individ „Bogdan” (n.m. 
ofițerul SRI), cât și procurorul Bodean i-au spus tatălui meu că el și copiii lui vor 
beneficia de art. 19, dacă declară împotriva inculpatului Calaigii Sorin. Timp de 
un an de zile cât am stat la pușcărie tatăl meu mi-a spus că într-un final vom fi 
scăpați de procurorul Bodean de la DNA-Constanța. Vazând că nu s-a 
întâmplat acest lucru, eu i-am spus tatălui meu să vină să spună adevărul la 
instanță. Individul „Bogdan” de la SRI l-a învățat pe tatăl meu ce întrebări să-i 
pună inculpatului Calaigii Sorin. Știu acest lucru pentru că eu am asistat la 
discuțiile dintre cei doi.” 

 Dom' procuror, eu m-am ținut de cuvînt! 

O altă grenadă cu cuiul scos, una în măsură să arunce în aer tot Dosarul 
Sorin Calaigii, este un document aflat la dosar, neînlăturat de instanță dar nici 
analizat cum s-ar fi cuvenit. Deși instanța ar fi avut posibilitatea legală de a-l 
înlătura, nu a făcut-o, fapt pentru care îl considerăm semnificativ și ca atare îl 
invocăm. În documentul adresat de Ștefan Miron, șeful Clanului Miron, 
procurorului DNA, Andrei Bodean, primul îi bate obrazul celui de-al doilea, îi 
atrage atenția să se țină de promisiune pentru că și ei, denunțătorii, s-au ținut 
de cuvânt și au declarat ceea ce au fost învățați. Cum spuneam, documentul se 
află la dosarul cauzei și în el, Ștefan Miron dă pe față dedesubturile înțelegerii 
sale cu procurorul DNA: 

„În atentia domle procuror Bodean. Eu cu copii mei Vasilica și Ionut mam 
tinut de cuvînt si am declarat asa cum ai zis mata dar ai grija ca avocați stiau 
ca ai vorbit mata cu doamna judecatoare sa ne intrebe nu mai ce neai invatat 
mata. Judecatoarea Gaina(n.m. judecătoarea Carmen Veronica Găină, de la 
Curtea de Apel Bucureşti) înafara de întrebarile care tilea dat mata nea pus si 
altele dar ne am descurcat am spus ca nu ne aducem aminte. A zis 
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judecatoarea co cheama si pe normea Lucica so intrebe ceva sai ceri mata 
judecatoarei intrebarile ca sa stie si Lucica sa raspunda ca sa fie bine. Asa cum 
m-am tinut eu de cuvînt eu si copi mei Vasilica si Ionut sa te ti si mata acuma 
sa ne duci inapoi la Slobozia si sa ne dai reviziurea cu procurorul Dragomir sa 
ne reduce pedepsele la jumatate.” 

 Epilog la ÎCCJ cu opinie separată 

Dacă soția avocatului constănțean ar fi cedat avansurilor sexuale ale 
procurorului DNA Andrei Bodean și ar fi acceptat să se culce cu el, cel mai 
probabil astăzi avocatul ar fi fost acasă, și-ar fi văzut de familie, de profesie, de 
viață, și-ar fi crescut liniștit și încrezător în viitor copila. Pentru că tânara și 
frumoasa sa soție nu a acceptat asta, astăzi, avocatul este în pușcărie. 

În primă instanță, avocatul Sorin Calaigii a fost condamnat de Curtea de 
Apel București la o pedeapsă de 5 ani cu executare, pentru toate cele trei fapte 
din rechizitoriu. Ulterior, în apel, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut 
doar două dintre acuzațiile aduse, pentru una a pronunțat achitarea, pentru 
celelalte două a dispus condamnarea la o pedeapsă de 4 ani cu executare, 
precum și măsura confiscării extinse pentru o sumă de aproximativ 40.000 de 
euro. 

Fapt deosebit de important! Decizia completului format din trei 
judecători a fost luată fără unanimitate. Unul dintre cei trei judecători, spre 
cinstea lui, a făcut opinie separată declarând, astfel, nevinovăția avocatului 
Sorin Calaigii pentru toate cele trei fapte imputate. 

II. Aspecte rezultate din verificări 
           Domnul Andrei Bodean este procuror în cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa, începând cu data de 07.01.2013. 
           La data de 07.11.2013 i-a fost repartizat, spre soluţionare, dosarul nr. 
…/P/2013, care îl privea pe inculpatul Calaigii Sorin. Ulterior, la acest dosar a 
fost reunită cauza cu nr. …./P/2014, ce privea potenţiale fapte de corupţie 
săvârşite de către inculpaţii …. 
           Procurorul de caz a dispus reţinerea inculpatului Calaigii Sorin pentru 24 
ore, începând cu data de 10.06.2014, iar din 11.06.2014 Curtea de Apel 
Constanţa a decis că se impune luarea măsurii preventive a arestului la 
domiciliu. 
           În ceea ce priveşte presupusa stare de incompatibilitate în care s-ar fi 
aflat procurorul Andrei Bodean, s-a constatat că, atât cererea de recuzare a 
procurorului instrumentator, cât şi solicitarea de preluare a dosarului la 
Structura Centrală, formulate de către inculpatul Calaigii Sorin care a invocat 
anterioare relaţii sociale apropiate cu procurorul de caz, au fost respinse, 
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reţinându-se că nu a făcut în nici un fel dovada lipsei de imparţialitate şi bună 
credinţă a organelor de urmărire penală. 
           Astfel, în ordonanţa nr. …/P/2013 din data de 25 iunie 2014, procurorul 
şef al Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa a reţinut, 
cu privire la cererea de recuzare a procurorului, că „În prezenta cauză, 
afirmaţiile petentului Calaigii Sorin, inculpat în cauză, nu pot fi susţinute de 
persoane imparţiale, relatarea presupusului incident din noaptea de 
31.12.2012-01.01.2013 fiind făcută petentului de către soţia sa, fără ca acesta 
să mai fi fost perceput de altcineva iar petentul arătând, personal, în cererea 
de recuzare că nu l-a mai dezvăluit altei persoane. 
          De altfel, apare ca improbabilă existenţa unei stări de duşmănie între 
petent şi procurorul de caz care s-ar fi declanşat la începutul anului 2013 şi 
care să fie care să se manifeste prin lipsa de imparţialitate a procurorului în 
cauza înregistrată în evidenţele Direcţia Naţională Anticorupţie - Serviciul 
Teritorial Constanţa, la data de 07.11.2013.” 
           Cu privire la modalitatea de instrumentare şi soluţionare de către 
procurorul Andrei Bodean, a cauzei având ca obiect infracţiuni de corupţie 
comise de către Calaigii Sorin, se reţine că, prin ordonanţa nr. …/P/2014 din 
data de 04.11.2014, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – 
Secţia de urmărire penală şi criminalistică a dispus clasarea cauzei privind 
plângerea formulată de Calaigii Sorin împotriva procurorului Bodean Andrei, 
pentru infracţiunile de abuz în serviciu şi fals intelectual, prev. de art. 297 alin. 
1 şi art. 321 din Codul penal, întrucât faptele nu există. Faptele reclamate au 
constat în aceea că procurorul Bodean Andrei, având spre instrumentare 
dosarul în care a fost cercetat, prin modul de prezentare a faptelor în 
propunerea de arestare preventivă, ar fi relatat mai multe aspecte în mod fals. 
Astfel, acesta ar fi reţinut în propunerea de arestare, faptul că avocatul Calaigii 
Sorin ar fi fost apărătorul denunţătorului Miron Vasile în cauza nr. …/2011, în 
faza procesuală a apelului, care s-a judecat la Curtea de Apel Constanţa, lucru 
care nu ar fi adevărat, procurorul făcând acest lucru pentru a induce în eroare 
judecătorul de drepturi şi libertăţi. Plângerea formulată de către Calaigii Sorin 
împotriva acestei soluţii a fost respinsă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca 
nefondată, prin minuta încheierii nr. …/12 martie 2015, pronunţată în dosarul 
nr. …/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 
          Atât Calaigii Sorin, cât şi … au sesizat Inspecţia Judiciară, primul invocând 
un caz de incompatibilitate, respectiv relaţiile preexistente dintre procuror şi 
inculpat, precum şi presupusa nelegalitate a administrării unor probe, iar al 
doilea petent a reclamat modul de instrumentare a cauzei, aceştia având în 
vedere dosarul …/P/2014, conexat ulterior la dosarul nr. …/P/2013 al Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa; în ambele cazuri s-a 
dispus clasarea, prin rezoluţiile nr. …/2014, respectiv nr. …/2016. 
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         Prin rechizitoriul nr. …/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie –
Serviciul Teritorial Constanţa din data de 04.07.2013, inculpaţii Calaigii Sorin şi 
… au fost trimişi în judecată pentru infracţiuni de corupţie. 
         Prin sentinţa penală nr. …/23.12.2015 a Curţii de Apel Bucureşti, 
pronunţată în dosarul nr. …/2014, ambii inculpaţi au fost condamnaţi la 
pedepse cu închisoarea, cu executarea acesteia. Prin decizia nr. …/28.11.2016 
a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, au fost admise, în parte, apelurile declarate 
de către inculpaţi, a fost menţinută modalitatea de executare a pedepselor, 
reducându-se cuantumul acestora, iar inculpatul Calaigii Sorin a fost achitat 
pentru una dintre cele trei fapte de corupţie. 

 
IV. Concluzii şi argumentarea soluţiei 
Reputaţia profesională este o consecinţă a integrităţii morale şi 

profesionale de care trebuie să dea dovadă fiecare judecător şi procuror şi 
include atitudinea de ansamblu pe care magistratul o adoptă în relaţiile cu 
colegii, justiţiabilii, cu diferitele persoane cu care intră în contact în exercitarea 
profesiei. 

Reputaţia profesională conferă magistratului credibilitate şi siguranţă 
în exercitarea profesiei, precum şi autoritate în examinarea opiniilor, cu 
precădere a celor profesionale. 

Reputaţia magistratului presupune două componente esenţiale: 
- Pe de o parte, obligaţia magistratului de a avea o conduită generală 

exemplară, ceea ce reprezintă o condiţie de acces în profesie, 
prevăzută de art. 12 din Legea nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, republicată, căreia îi corespunde 
dreptul de a se bucura de reputaţie în faţa societăţii, justiţiabililor, 
precum şi a corpului profesional; 

- Pe de altă parte, obligaţia Statului, prin intermediul Consiliului 
Superior al Magistraturii, de a garanta menţinerea reputaţiei 
magistratului, de fiecare dată când se constată că faptele 
semnalate sunt de natură să-i afecteze prestigiul şi, pe cale de 
consecinţă, autoritatea în exercitarea profesiei. 

 Potrivit art. 75 din Legea nr. 303/2004 şi art. 30 alin. (1) din Legea nr. 
317/2004, în calitate de garant al justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii 
apără corpul magistraţilor împotriva oricăror acte de natură să aducă atingere 
independenţei, imparţialităţii sau reputaţiei profesionale a acestora. 
 De asemenea, prin dispoziţia prevăzută la art. 3 alin. (1) din Codul 
deontologic al judecătorilor şi procurorilor, se instituie îndatorirea 
judecătorilor şi procurorilor de a apăra independenţa justiţiei, de a descuraja 
prin întreaga lor conduită, orice imixtiune în activitatea lor. 
 Independenţa magistratului este garantată prin dispoziţiile legale care 
prevăd că acesta trebuie să decidă liber, fără nici un fel de restricţie, influenţă 
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subiectivă, presiuni, ameninţări sau interferenţe, fiind interzis oricărei 
persoane sau organism al statului să intervină, în orice mod, în acest proces 
decizional. 
 În ceea ce priveşte imparţialitatea, aceasta presupune o obligaţie ce 
incumbă magistratului, de a decide în mod liber şi obiectiv, de a asigura 
părţilor un tratament nediscriminatoriu, în concordanţă cu interpretarea 
faptelor şi cu respectarea legilor aplicabile speţei, iar aceasta se poate 
examina numai prin raportare la cazuri concrete şi nu poate fi afectată de 
aspecte cu caracter general. 
 În egală măsură, afirmaţiile denigratoare referitoare la modul în care un 
procuror a instrumentat o cauză, în condiţiile în care aceasta este soluţionată 
prin hotărâre definitivă, nu pot avea ca efect afectarea justiţiei în ansamblul 
său, cu atât mai mult cu cât ceea ce se pune la îndoială este imparţialitatea 
procurorului în modul în care a gestionat ancheta penală. 
 Din această perspectivă, cererea formulată de Direcţia Naţională 
Anticorupţie, având în vedere şi legătura de conexitate cu cererea formulată 
de procurorul Bodean Andrei, poate fi examinată doar din punct de vedere al 
argumentelor invocate, fără a ignora faptul că dreptul de a formula cerere de 
apărare a reputaţiei profesionale este un drept subiectiv, bazat pe percepţia 
celui îndreptăţit cu privire la modul în care reputaţia profesională i-a fost 
afectată. 

Rezoluţia 1003 (1993) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei cu 
privire la etica jurnalistică, prin art. 1 stabileşte că, suplimentar la drepturile şi 
obligaţiile juridice stabilite de către normele juridice respective, presa mai are 
o responsabilitate etică faţă de cetăţeni şi societate, care trebuie accentuată la 
momentul actual, când informarea şi comunicarea joacă un rol major în 
formarea atitudinii personale a cetăţenilor şi dezvoltarea societăţii şi a vieţii 
democratice. 
 De aceea, s-a arătat că principiul de bază al eticii jurnalismului este 
diferenţierea dintre noutăţi şi opinii, astfel încât acestea să nu fie confundate 
(art. 3) şi că difuzarea ştirilor trebuie să fie bazată pe adevăr, asigurată prin 
mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe imparţialitate în 
prezentare, descriere şi narare (art. 4). 
 În acelaşi sens, Codul deontologic al ziaristului adoptat de Clubul Român 
de Presă, impune ziaristului obligaţia de a da publicităţii numai informaţiile de 
a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat, atrăgând 
atenţia că nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte şi că ştirea de 
presă trebuie să fie exactă, obiectivă şi să nu conţină păreri personale. 
 În cazul de faţă, semnatarul articolelor de presă, îndepărtându-se de la 
rigorile deontologiei jurnalistice, i-a adus acuze procurorului Bodean Andrei, 
prin prezentarea unor pretinse fapte reprobabile ca fiind adevărate, 
informaţiile fiind prezentate selectiv şi trunchiat, într-o manieră tendenţioasă, 
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fără nici o referire la faptul că plângerile penale şi cele disciplinare formulate 
împotriva procurorului au fost clasate, iar cererile de recuzare respinse. 
 Din cele expuse, rezultă că afirmaţiile făcute în articolul „Procurorul 
DNA Bodean a băgat în puşcărie un avocat, din dragoste”, publicat pe pagina 
de internet www.evz.ro în data de 28.02.2017, sunt de natură să afecteze 
reputaţia profesională a domnului Andrei Bodean, procuror în cadrul 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie, întrucât sunt nereale, făcute pro-cauza, în 
contextul în care există condamnarea definitivă a inculpaţilor Calaigii Sorin şi 
…, s-a pronunţat o soluţie de neîncepere a urmăririi penale cu privire la 
presupusele fapte de corupţie pentru care a fost cercetat domnul procuror 
iar Inspecţia Judiciară a clasat cele două cauze care au avut ca obiect 
plângerile inculpaţilor. 
 Analiza opiniilor exprimate, din perspectiva compatibilităţii cu libertatea 
de exprimare prin presă, nu poate fi disociată de particularităţile specifice 
acestei libertăţi, care constituie unul din fundamentele unei societăţi 
democratice, una dintre condiţiile primordiale ale progresului ei şi ale 
dezvoltării oricărei persoane. 
 Art. 10 paragraful (1) din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 
consacră libertatea de exprimare, arătând că orice persoană are dreptul la 
libertatea de exprimare şi că acest drept cuprinde libertatea de opinie şi 
libertatea de a primi sau de a comunica informaţii ori idei fără amestecul 
autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. 

Odată consacrată libertatea de exprimare în general, referindu-ne la       
mass-media şi presă – dat fiind obiectul lucrării de faţă – revine obligaţia 
fiecărei legislaţii în parte de a statua asupra rolului pe care mass-media îl are 
în societatea respectivă, în concret, de a crea, pe de o parte, cadrul legal de 
exprimare, iar pe de altă parte, de a integra această activitate aspiraţiilor 
socio-culturale şi nu numai ale societăţii în ansamblul ei. 

Referindu-se la restrângerea libertăţii de exprimare în scopul garantării  
autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti, Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, în cauza „Bradford contra Danemarcei” a decis că 
„interesul de a proteja reputaţia şi a asigura autoritatea magistraţilor este 
superior aceluia de a permite o discuţie liberă asupra imparţialităţii acestora”. 
În cauza „Pager şi Oberschlick contra Austriei” s-a statuat că „activitatea 
justiţiei nu poate fi discutată fără să se aibă în vedere anumite limite pentru a 
nu submina autoritatea acesteia, comandament deosebit de important într-un 
stat de drept”. 

În jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, s-a subliniat rolul 
important al presei într-un stat de drept, aceasta având responsabilitatea 
privind comunicarea informaţiilor şi ideilor cu privire la problemele politice, 
precum şi a altor teme de interes general, dar şi obligaţia de a nu depăşi 
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anumite limite fixate în special pentru protecţia reputaţiei altuia (hotărârea 
Castells contra Spaniei din 23 aprilie 1992). 

Este adevărat că printre temele de interes general se include şi 
funcţionarea sistemului de justiţie, aceasta fiind o instituţie care este esenţială 
într-o societate democratică, iar presa este unul din mijloacele prin care opinia 
publică pot verifica dacă magistraţii îşi exercită responsabilităţile lor înalte în 
conformitate cu scopul de bază al misiunii care le-a fost încredinţată. 

Este necesară protejarea magistraţilor împotriva unor atacuri care sunt 
neîntemeiate, având în vedere şi faptul că aceştia au obligaţia de rezervă. 

Analizând afirmaţiile din cadrul publicaţiei menţionate, se constată că  
unele din ele sunt de o gravitate extremă, întrucât se induce ideea că nu s-au 
respectat procedurile judiciare de către un procuror ce face parte dintr-un 
serviciu teritorial al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, că instrumentarea 
cauzelor poate fi influenţată de abordări personale, ceea ce presupune, 
implicit, că magistratul ar fi încălcat legea sau, cel puţin, şi-ar fi  încălcat 
obligaţiile profesionale. 

Totodată, conform art. 30 alin.1 din Legea 317/2004, Consiliul Superior 
al Magistraturii are dreptul şi obligaţia de a se sesiza şi din oficiu pentru a 
apăra judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea afecta 
independenţa sau imparţialitatea ori ar crea suspiciuni cu privire la acestea. 
De asemenea, Consiliul Superior al Magistraturii apără reputaţia 
profesională a judecătorilor şi procurorilor. Alin. 2 al aceluiaşi text din actul 
normativ menţionat prevede că judecătorul sau procurorul care consideră că 
independenţa, imparţialitatea sau reputaţia profesională îi este afectată în 
orice mod se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii, care, după 
caz, poate dispune verificarea aspectelor semnalate, publicarea rezultatelor 
acesteia, poate sesiza organul competent să decidă asupra măsurilor care se 
impun sau poate dispune orice altă măsură corespunzătoare, potrivit legii.  

Legiuitorul a statuat, astfel, posibilitatea apărării în mod individual a 
fiecărui magistrat care, datorită unor afirmaţii defăimătoare şi nereale ce 
ajung la publicul larg prin intermediul canalelor de comunicare publică, îşi 
percepe ca fiindu-i afectate independenţa, imparţialitatea sau reputaţia 
profesională. Articolul prezentat priveşte fapte determinate, presupus a fi 
săvârşite de către procurorul Andrei Bodean în activitatea pe care o 
desfăşoară, şi aduc atingere reputaţiei profesionale a acestuia. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 74 lit. g şi art. 75 din 
Legea nr. 317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, 

 
PROPUNEM: 

 
Înaintarea prezentului raport Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru a dispune în conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Legea 
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nr. 317/2004 privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii 
republicată.  

 
 

INSPECTORI JUDICIARI, 
 
  
 
 
 
 

  


