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COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie efectuează cercetări penale 
faţă  de  inculpaţii  MLADEN  ELENA  CARMEN,  judecătoare  la  Curtea  de  Apel 
Craiova - Secţia civilă şi  STOIAN IONEL, persoană fără calitate specială, în sarcina 
cărora s-a reţinut infracţiunea de şantaj.

Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a 
rezultat următoarea stare de fapt:

În perioada 28 mai - 12 iunie 2012, inculpaţii  Mladen Elena Carmen şi  Stoian 
Ionel au constrâns, în mod repetat, o persoană denunţătoare, parte vătămată în cauză, să 
le  remită  sume  de  bani,  sub  ameninţarea  că  vor  da  în  vileag  fapte  presupus 
compromiţătoare pentru respectiva persoană. În această modalitate cei doi inculpaţi au 
urmărit obţinerea, în mod injust, a sumei de 5.000 euro de la persoana vătămată, la data 
de 13 iunie  2012,  suma respectivă  fiind  primită  efectiv  de  inculpata  Mladen Elena 
Carmen.

Având în vedere calitatea de magistrat a inculpatei Mladen Elena Carmen, la data 
de 13 iunie  2012,  Secţia  pentru judecători  a  Consiliului  Superior  al  Magistraturii  a 
încuviinţat măsura reţinerii şi a arestării preventive a acesteia.

Inculpaţilor  Mladen  Elena  Carmen şi  Stoian  Ionel  li  s-au  adus  la  cunoştinţă 
acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data 
de 14 iunie 2012, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea celor doi inculpaţi pe o 
perioadă de 24 de ore, urmând ca aceştia să fie prezentaţi  cu propunere de arestare 
preventivă pentru 29 de zile la Curtea de Apel Bucureşti.
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Facem  precizarea  că  punerea  în  mişcare  a  acţiunii  penale  este  o  etapă  a 
procesului  penal  reglementată  de  Codul  de  procedură  penală  necesară  în  vederea 
propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă 
principiul prezumţiei de nevinovăţie.
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