Ion Bogdan Tudor – un client pentru
pușcă rie

După apariția articolului ce-l demască pe liberalul Bogdan Tudor ca fiind un fals
avocat și infractor prin înființarea multor obști de moșneni fantomă, am primit
nenumărate telefoane, de la locuitori ai zonei de nord a județului, care-l demască
pentru fără delegile săvârșite. Mai nou, omul s-a „autoproclamat” președinte al
„Comuniunii stăpânilor de munți și codri”, o altă asociație fantomă, constituitănumai
pentru a fi aproape de exploatarea aurului verde al țării. Mai înainte de această
găselnițăfantomatică (interesant ce imaginație are falsul avocat!), el a furat
ștampila și documentele oficiale ale „Asociației Proprietarilor de Păduri din România
(APPR)” și, împreunăcu fostul ministru secretar de stat Istvan Toke , liberal ce
răspundea de pădurile și legile fondului funciar, a înregistrat o nouăasociație, cu
același titlu, atribuindu-și funcția de președinte. Ca urmare unor sesizări, poliția
din Mircurea Ciuc a făcut verifică ri la adresa unde se spune că funcționeazăfalsul
asociație (APPR) a lui Bogdan Tudor și s-a constatat că acolo locuia ministrul
secretar de stat Toke. Cei doi, anchetați pentru fals, uz de fals și furt, în baza
plângerii penale făcutăde adevăratul APPR – Brașov, au fost trimiși în judecatăla
Judecă toria din Mircurea Ciuc, acest dosar fiind doar unul din cele 14 care-l au ca
subiect inculpat pe Bogdan Tudor. La toate semnalele noastre prin care am dezvăluit
cârdășia lui Bogdan Tudor cu Istvan Toke – ministrul secretar de stat, s-a ridicat din
umeri și, până la urmă, numai procuratura din orașul Brezoi ne-a dat crezare,
dispunând verifică ri și cercetări penale. Din ancheta făcută, rezultăcă falsul avocat

a făcut nenumărate asociații ale unor așa-ziși proprietari de păduri și multiple obști
fantomă, creând, astfel, posibilitatea ca, în mod ilegal, săse taie și săse
vândăpăduri întregi, proprietatea altor concetățeni de-ai lui. Alungat mai de peste
tot și arătat cu degetul ca infractor, Bogdan Ion Tudor nu s-a păsat și împreunăcu un
alt infractor – Dumitru Misăilescu Panu – a înființat o asociație botezatăatrăgător
„Comuniunea stăpânilor de munți și codri”, unde Panu este președinte și Tudor – membru
fondator. Despre această asociație, infractorii afirmăcă a fost înființatăde obștiile
de moșneni de la Valea Lotrului, în fapt de obștile fantomăînființate de el prin
falsificarea documentelor ce atestăexistența lor de dinainte de 1945. Pentru că s-a
început urmărirea penalăși asupra activității comise de cei doi sub personalitatea
juridică a asociației denumită”Comuniunea stăpânilor (?!) de munți și păduri”, nu
putem dezvolta subiectul (pentru a nu încurca munca anchetatorilor) dar că vom oferi
amănunte, în curând. Din verifică rile noastre a rezultat că Bogdan Ion Tudor a comis
o serie de infracțiuni și alături de un fost preot – Ion Tomescu, om în vârstă, plin
de bani și mai toți cei care-l cunosc se întreabăce i-o fi trebuit săse încârduiască
cu un infractor, ajungând, acum, săîmpartăcu acesta responsabilitatea penală, pentru
cele comise în tovărășie. Pentru că mulți dintre tovarășii liberali ai falsului avocat
amintit ne-au spus că nu cred cele prezentate de noi în numărul trecut, redăm în
facsimil adresa Parchetului de pe Judecă toria Brezoi prin care Consiliul Baroului de
Avocați, din București, a fost informat despre „aventurile” avocatului din baroul lor
și răspunsul asociației profesionale ce a fost păcă lită(prin falsuri și susținerea
onorabilității lui de fostul lider al PNL – Valeriu Stoica) prin care se anunțăcă i-a
fost retras dreptul de a pleda în instanțele de judecată, timp de trei luni de zile,
până în luna mai. Și, cu toate acestea, săptămâna trecută, falsul avocat Ion Bogdan
Tudor a depus concluzii scrise în cinci procese angajate de el la Judecă toria Brezoi
și la Judecă toria din Miercurea Ciuc. Vremea scandenței infracțiunilor multiple
comise de Tudor se apropie și, cu siguranță, viitorul acestui individ, pentru o
bunăperioadă de timp, se va consuma în pușcă rie.

