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CE SE |NTÂMPLA
|N EPOCA
CEAU{ESCU,
SE REPET~
|N EPOCA
B~SESCU
Scrisoarea deschis` adresat` Parlamentului
României de c`tre Grupul de Ini]iativ`
„Reînnoirea” cu apelul analiz`rii nelegalit`]ii
„SUPERIMUNIT~}II PREZIDEN}IALE” [i cu
solicitarea anchet`rii cazurilor flagrante \n
care este implicat B`sescu Traian.
Ucraineienii protesteaz` \n strad`, folosindu-se de oglinzi, opunânâd for]elor de ordine
propriile imagini reflecate... Metafora este, pe cât de sugestiv`, pe atât de [ocant`.

Angaja]ii
din penitenciare
amenin]`
cu proteste,
nemul]umi]i
de condi]iile
de munc`

|nc` un argument
în favoarea legii
amnistiei [i gra]ierii
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RECHIZITORIUL UNUI AN
DEMEN}IAL PENTRU JUSTI}IE
{I JUSTI}IABILI,
PRES~ {I MAGISTRA}I
Bilan]ul pe 2013 al Justi]iei, f`cut de
Lumeajustitiei.ro : de la scandaluri, la replici
procesomane, de la dosare f`cute pe ge nunchi, la achit`ri r`sun`toare [i procurori de
rea-credin]` r`ma[i intangibili.
Concluzia: 2014 va fi un an de maxim`
zbatere \ntre iluzie [i speran]a
Românii au resim]it \n 2013 efectele unui referendum de
suspendare a Pre[edintelui ratat de aleg`tori [i câ[tigat de
Traian B`sescu, pe mâna judec`torilor Cur]ii Constitu]ionale.
Un an \n care a[tept`rile tuturor cet`]enilor au fost foarte
mari. Speran]ele lor \n „Dreptate pân` la cap`t” s-au evaporat, \ncet-\ncet, sub spectrul unei lipse de ini]iativ` legislativ` care s` [i duc`, \n final [i deocamdat`, la un astfel de
deziderat.
A[adar, pentru to]i, 2013 a fost un an greu.
Cum s-a prezentat "Mama Justi]ie" \n aceast` perioad`?
Hai s` vedem... S` vedem [i ce am f`cut noi \n acest an
[i care a fost impactul dezv`lurilor noastre, s` punem \n
balan]` binele [i r`ul unui sistem judiciar care \nc` mai
a[teapt` ca talerul binelui s` aib` mai mult` greutate.

(Continuarea \n paginile 5 [i 6)

|n noianul de comentarii declan[ate de arestarea lui Adrian N`stase [i rolul lui Traian
B`sescu în aceast` afacere judiciar`, mi-a atras
atenţia textul unui tân`r condeier (gânditor la
rece) care, a[a cum recunoa[te mai curând cu
insolenţ` decât cu francheţe, nu are nici un fel
de preg`tire juridic`, [i care se împiedic` de
urm`toarea dilem`: oare, la anul când nu va
mai fi B`sescu, vor mai putea judec`torii s`
condamne inculpaţi de talia unor N`stase, Voiculescu, Fenechiu, Dragnea [i toat` cohorta de
baroni locali f`r` s` cear` lumin` verde de la
cineva?
Ei bine, se va putea. Numai c` atunci inculpaţii vor putea fi Videanu, Udrea, Blaga, toat`
cohorta de baroni portocalii [i însu[i B`sescu.
Pentru toţi ace[tia, niciunul dintre judec`torii
de atunci, aceia[i de ast`zi, nu va avea nevoie
de lumin` verde. {i nici pentru cei aflaţi în postura unui Necolaiciuc, adic` gre[itul nostru, nu
se va pune problema s` se aprind` vreo
lumin`, dac` soluţia va fi achitarea, oricât de
strig`toare vor fi probele.
Altfel spus, dac` formulele lui B`sescu vor
func]iona [i dup` ce el nu va mai fi la putere,
constând în control informal, telefoane ro[ii, relaţii oculte, na[ul în suflet, Justi]ia va fi în continuare ancilla puterii, sluga sau servitoarea ei,
cum spunea un dicton despre filosofie în raport
cu religia.
Culmea ironiei este c`, a[a cum arat` documentele r`scolite în aceste zile când întrebarea
cheie este cea referitoare la ceea ce îl a[teapt`
pe B`sescu dup` ce se va învârti roata, tocmai
N`stase a fost cel care s-a opus trimiterii lui în
judecat` în dosarul capital numit „Flota”. Sub
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cuvânt c` nu d` bine pentru Europa s` lase impresia c`-[i trimite adversarii politici în pu[c`rie.
Ca jurist [i profesor de drept, ar fi putut s`-[i
aminteasc` faptul c` justi]ia nu este totuna cu
dreptatea, iar inamovibilitatea nu ofer` impunitate în faţa imunit`ţii celui ce o confer`.
F`r` îndoial`, magistra]ii nu ar trebui s` fie
atât de vexa]i când li se atrage aten]ia c` Justi]ia
a devenit servitoarea Puterii.
Nu este deloc un caz singular când cei de la
putere î[i subordoneaz` sistemul judiciar [i îi
bag` la închisoare pe adversarii politici, fo[tii
puternici de pân` mai ieri. Nu s-a întâmplat
doar în Ucraina, s-a întâmplat [i în Cehia [i în
Fran]a, chiar de mai multe ori, iar cel mai recent
este de notorietate cazul din Croa]ia, unde fostul prim-ministru a fost arestat din dispozi]ia
pre[edintelui actual, dup` o paradigm` folosit`
[i în România. Cum de se poate sus]ine c`
Justi]ia nu se afl` la ordinele Puterii când
vedem atâtea cazuri contrarii la case mai mari
[i mai onorabile ?
Ce putem concluziona?
Un singur lucru. Dac` la acest nivel, sub ochii
mass-media [i lumii întregi avem astfel de cazuri, ei bine, imagina]i-v` ce se întâmpl` în cazuri mai pu]in mediatizate, unde un grangur
politic are interes s` înfunde un cet`]ean fie [i
numai pentru faptul c` s-a sim]it ofuscat într-o
anumit` împrejurare, de c`tre cineva care l-a
criticat, mai ales când este vorba de un reprezentant al opiniei publice sau al societ`]ii civile.
{tim foarte bine c` astfel de cazuri exist`. Ele
nu reprezint` decât o alt` fa]et` a subordon`rii
justi]iei de c`tre politic, la un alt nivel, poate nu
atât de vizibil, dar mult mai larg [i cu atât mai
grav.
Altfel spus, de]inu]ii politici sunt mai mul]i
decât cei pe care-i ap`r` Prim-ministrul. Ceea
ce constituie un argument, înc` unul, în favoarea legii amnistiei [i gra]ierii.

Prof.dr. Ion MARIN

Nici când au venit sovieticii
n-a fost mai grav ca azi pentru România,
stat pe cale de disolu]ie ,
atrage aten]ia istoricul Dinu C. Giurescu
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Au trecut 320 zile de când, printr-o conspira]ie mi[eleasc`, Pre[edintele Fondator
OADO, prof. univ. dr. Florentin Scale]chi, a fost rearestat.
Dup` o înscenare juridic` odioas` [i o cercetare [i condamnare abuziv`, netemeinic` [i nelegal`, prin care instan]e dup` instan]e de judecat`, sub presiunea vizibil` a DNA, au ignorat atât cererile avoca]ilor, cât [i ale OADO, înc`lcând în mod
repetat procedura [i, implicit, drepturile fundamentale ale acestui om care, pentru a
doua oar` în via]`, tr`ie[te drama de a deveni din nou de]inut politic într-un regim
a[a-zis democrat, regimul B`sescu, pentru c`, prin opiniile lui, ie[irile publice, a deranjat de atâtea [i atâtea ori puterea.
{i iat`-l din nou de]inut politic, dup` ce regimul comunist [i Dictatorul Ceau[escu
l-au condamnat de dou` ori la moarte, l-au chinuit [i terorizat fizic [i psihic, fiind chiar
dus de dou` ori în fa]a plutonului de execu]ie, pentru complot în vederea tr`d`rii,
submin`rii [i sabot`rii societ`]ii socialiste din R.S. România.
OADO, împreun` cu Patronatul Român, în numele a celor 1.200.000
de membri cotizan]i [i voluntari, protesteaz` fa]` de condamnarea
politic` la care a fost supus Pre[edintele Fondator OADO [i Vicepre[edintele Patronatului Român, un ap`r`tor de notorietate interna]ional` al drepturilor fundamentale ale omului.
Cere institu]iilor statului român [i for]elor responsabile care
[i-au asumat în fa]a poporului obliga]ia de a face lumin` în
toate cazurile care au avut la baz` o imixtiune a politicului în
actul de justi]ie, s` ias` din starea de t`cere [i lips` de reac]ie,
mai ales c`, în conformitate cu Rezolu]ia Parlamentului European din 17 iunie 2010 referitoare la politicile UE în favoarea
ap`r`torilor drepturilor omului (2009/2199(INI)), art. 24 care
- condamn` climatul de impunitate în privin]a actelor comise
împotriva ap`r`torilor, care predomin` în numeroase ]`ri din
lume (de data asta chiar înRomânia - ]ar` membr` a UE); solicit` Consiliului [i Comisiei s` ridice aceast` problem` în cadrul
contactelor bilaterale, îndemnând toate statele s` asigure aducerea în fa]a justi]iei a f`ptuitorilor, indiferent de pozi]ia sau func]ia
lor, prin intermediul unor proceduri disciplinare [i penale independente [i eficiente, având în vedere întotdeauna posibilitatea de a face
recurs în fa]a Cur]ii Europene a Drepturilor Omului, dup` epuizarea c`ilor
interne de atac, au obliga]ia s` ac]ioneze [i s` intervin` cu maxim` celeritate !
OADO nu va precupe]i niciun efort ca, prin mijloace nonviolente, s`-[i apere Pre[edintele Fondator, prof. univ. dr. Florentin Scale]chi, apelând la toate forurile na]ionale
[i interna]ionale, pentru a opri suferin]a acestui erou recunoscut al României.
Oricât de mult va dura demersul nostru de lupt`, pentru a se face dreptate în cazul
unui abuz f`r` seam`n, având în spate dovezi zdrobitoare ale nevinov`]iei acestui
lupt`tor pentru drepturile tuturor oamenilor, un coleg deosebit, un tat` de excep]ie
pentru copiii lui, un prieten adev`rat al tuturor celor care i-au fost aproape.
Gândi]i-v` c` orice clip` pierdut` prin inac]iunea dumneavostr`, atrage continuarea
umilin]elor [i suferin]ei pricinuite unui om care nu o merit` [i c`ruia România îi este
datoare cu respectul ei pentru jertfa adus` pe altarul luptei împotriva dictaturii [i comunismului.
Face]i ceva cât mai curând posibil, cu atât mai mult cu cât dispune]i de toate
pârghiile legale interna]ionale [i na]ionale de a ap`ra via]a [i libertatea unui lupt`tor
pentru drepturile omului.

320 (three hundred and twenty) days have passed since, through a treacherous
conspiracy, Founder President OADO, prof. Dr. Florentin Scaletchi, was re-arrested.
After a legal setup Prosecuting odious and unfair, unfounded and unlawful by
the court after court, under pressure visible DNA, ignored the demands of lawyers
and the OADO, repeatedly violating procedure and therefore fundamental rights
of the man who, for the second time in my life, live drama again become a political
prisoner in a supposedly democratic regime, Basescu regime because, through his
opinions public outputs, and so many disturbed many times the power.
And here again political prisoner, after the communist dictator Ceausescu and
sentenced him to death twice, they tortured and terrorized physically and mentally,
being even went twice before the firing squad for plotting for treason, undermining
and sabotage socialist society in R.S. Romania.
OADO with Romanian Employers, on behalf of those contributors
1,200,000 members and volunteers protest political conviction which
has undergone OADO Founder and Vice President of Romanian Employers, an advocate for international awareness of fundamental
human rights.
Ask Romanian state institutions and forces that have assumed responsibility to the people required to shed light on
all cases were based on a political interference in the judiciary,
to leave the state of silence and unresponsiveness, especially
that, according to the European Parliament resolution of 17
June 2010 on EU policies in favor of human rights defenders
(2009/2199 (INI)), art. 24 that - condemns impunity for violations committed against defenders prevailing in many countries in the world (this one is a member country of the
EU-Romania);
Calls on the Council and the Commission to raise the
issue in bilateral contacts, urging all states to ensure the perpetrators are brought to justice, regardless of their position or function through disciplinary and criminal proceedings independent
and effective, always given the opportunity to appeal to the European Court of Human Rights after exhausting domestic remedies have
an obligation to act and to act with the utmost celerity!
OADO will spare no effort by non-violent means to defend President Founder,
prof. dr. Florentin Scale]chi, calling on all national and international forums to stop
suffering the recognized hero of Romania.
No matter how long it takes our approach to fighting for justice to be done in
case of abuse matchless backed by irrefutable evidence of the innocence of this
fighter for the rights of all people, particularly a colleague, an outstanding father to
his children, a friend true of all those who were near.
Think of any time lost through inaction YOUR attracts a continuation of humiliation and suffering inflicted on a man who does not deserve and that Romania
owes its respect for the sacrifice on the altar of the struggle against dictatorship
and communism.
Do something as soon as possible, especially since the ways have all national
and international laws to protect the life and liberty of a fighter for human rights.

CONSILIUL DIRECTOR OADO
„Sistemul penitenciar este cronic subfinan]at, lipsesc cele mai elementare
dot`ri, iar condi]iile din penitenciare sunt
\n continuare - \n pofida angajamentelor
politice - cele pentru care România a fost
condamnat` de c`tre Curtea European`
a Drepturilor Omului, \n aceste condi]ii
desf`[urându-[i activitatea \ntreg personalul”, arat` Federa]ia Sindin
dicatelor
Administra]ia Na]ional` a
Penitenciarelor (FSANP),
\ntr-un comunicat de
pres` remis, miercuri,
agen]iei MEDIAFAX.
Federa]ia solicit` Guvernului alocarea urgent`
a fondurilor necesare investi]iilor \n \mbun`t`de
condi]iilor
]irea
munc`, conform celor asumate prin
Acordurile Colective [i raportat la asigurarea unor condi]ii cel pu]in decente pentru personalul din penitenciare.
„Rapoartele asupra st`rii de s`n`tate
a personalului dezv`luie situa]ia dramatic` [i eviden]iaz` nevoia de a interveni rapid pentru a fi respectate normele
privind s`n`tatea la locul de munc`”,
sus]in reprezentan]ii FSANP.
Ace[tia precizeaz` c` exist` situa]ii \n
care peste 50 la sut` din personalul unui
penitenciar sufer` de boli cauzate de
mediul de lucru, printre acestea fiind bolile cardiovasculare, afec]iunile neurolog-

PATRONATUL ROMÂN
ice, bolile cronice pulmonare, afec]iunile
dermatologice, afec]iunile gastrice [i hepatice.
Potrivit FSANP, cauza acestei situa]ii
este „lipsa de interes”, \n condi]iile \n
care un fond de 15 la sut` din bugetul
penitenciarelor ar trebui asigurat pentru
\mbun`t`]irea condi]iilor de lucru.

BOARD OF DIRECTORS OADO
numai o mic` parte a problemelor cu
care ne confrunt`m”, potrivit sursei citate.
FSANP a mai ar`tat c` mai pu]in de
100 de lei pe lun` sunt aloca]i, conform
bugetului ANP, pentru repara]ii curente
la nivelul unui penitenciar.
„Banii pentru utilit`]i [i cheltuieli de
func]ionare se sper` c` vor fi asigura]i cu
prilejul viitoarelor rectific`ri, iar situa]ii de genul
celor \n care s-a dispus
paza la transformatoarele
de energie electric`, pentru ca acestea s` nu fie
oprite de c`tre furnizor,
sper`m s` fie eliminate”,
sus]in sindicali[tii.

Angaja]ii din penitenciare
amenin]` cu proteste,
nemul]umi]i
de condi]iile de munc`
Totodat`, reprezentan]ii FSANP atrag
aten]ia c` 14 penitenciare din cele 45 au,
conform rapoartelor oficiale, posibilitatea
tehnic` de a efectua corespunz`tor controlul accesului \n penitenciar, restul
aparaturii fiind nefunc]ional`.
„Un risc major pentru siguran]a locurilor de de]inere \l reprezint` lipsa
personalului, cele peste 300.000 de ore
lucrate suplimentar [i neacordate fiind
numai o parte a efortului depus. Lipsesc
dot`ri elementare precum mijloacele de
imobilizare, iar uniforme pentru personal
au fost achizi]ionate [i distribuite ultima
dat` acum [apte ani. {i acestea sunt

MONITORUL
DREPTURILOR OMULUI
O. A. D . O. - R OM ~ NI A
O.N.G. cu statut de membru consultativ
special al Consiliului Economic [i Social
al Na]iunilor Unite - E C OS OC - O. NU

Ei spun c` dac` Guvernul continu` s`-[i ignore
obliga]ia de a \mbun`t`]i condi]iile de
lucru \n penitenciare [i de a asigura condi]iile necesare bunei desf`[ur`ri a activit`]ii, \ncepând cu luna februarie vor fi
ini]iate ac]iuni de protest [i vor fi notificate organismele interna]ionale cu privire
la sabotarea de c`tre Guvern a actului de
justi]ie prin „incapacitarea inten]ionat` a
sistemului penitenciar”.

Mediafax

ROMANIAN EMPLOYERS

Monitorul
drepturilor
omului
este o publica]ie de analiz`
social` [i atitudine civic`, fondat` \n 1999, editat` de Organiza]ia pentru Ap`rarea
Drepturilor Omului din România (O.A.D.O.) [i se distribuie gratuit institu]iilor
guvernamentale, reprezentan]ilor organiza]iilor interna]ionale de profil, membrilor
Parlamentului, partenerilor
din cadrul societ`]ii civile [i
oficiilor diplomatice acreditate \n România.
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Monitorul Drepturilor Omului

CE SE |NTÂMPLA |N EPOCA
CEAU{ESCU,
SE REPET~ |N EPOCA B~SESCU
„S U P E R I M U N I T A T E A ”
D O MN U LU I
T RA I A N B ~S E S CU
{ I S U B O RDONA R E A
P O LI T I C ~ A JUS TI}IE I
1. Contrar CONSTITU}IEI, unii reprezentan]i ai Justi]iei declarat` „independent`” i-au acordat domnului B`sescu –
o SUPERIMUNITATE, timp de peste 8 ani.
Conform Constitu]iei, Pre[edintele
]`rii beneficiaz` de imunitate limitat`, la
fel ca [i senatorii [i deputa]ii, potrivit articolelor 84 [i 72.
În aceast` privin]`, prevederile de la
articolul 84, alineatul 2, sunt clare.
Cit`m: „(2) Pre[edintele României se
bucur` de imunitate. Prevederile articolului 72, alineatul 1 se aplic` în mod
corespunz`tor,” iar prevederile articolului
72, alineatul (1) precizeaz` în mod concret: „(1) Deputa]ii [i senatorii nu pot fi
tra[i la r`spundere juridic` pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.”
În alineatul (2) se precizeaz`: „Deputa]ii [i senatorii pot fi urm`ri]i [i trimi[i în
judecat` penal` pentru fapte care nu au
leg`tur` cu voturile sau cu opiniile
politice exprimate în exercitarea mandatului.”
Este cât se poate de limpede: Pre[edintele ]`rii poate fi trimis în judecat`
penal` ca [i deputa]ii [i senatorii. Aici
sunt limitele „imunit`]ii” din Constitu]ie.
2. Domnul procuror Daniel Morar [i
doamna procuror Laura Codru]a Kövessi
– au inventat pentru domnul Traian
B`sescu – SUPERIMUNITATEA – care
nu are niciun temei constitu]ional [i
legal.
Au fost „ajuta]i” în aceast` inven]ie [i
de mai mul]i judec`tori.
To]i cei care au sus]inut „inven]ia” au
fost r`spl`ti]i de domnul B`sescu, dup`
cum vom demonstra în analizele ce vor
urma, în cadrul abuzurilor practicate de
domnul B`sescu timp de peste 8 ani.
3. În felul acesta, se explic` faptul c`,
în decurs de peste 8 ani – numeroase
dosare cu caracter penal – peste 15 dosare – care-l privesc pe domnul B`sescu,
au fost „blocate” de Parchete [i de instan]ele judec`tore[ti.
4. Pe aceast` cale s-a adus o grav`
atingere independen]ei Justi]iei [i s-a
contribuit la compromiterea acesteia,
deoarece, dup` acest „model” la vârf sau s`vâr[it [i multe alte înc`lc`ri [i viol`ri
ale Constitu]iei [i legilor ]`rii [i pentru al]i
politicieni portocalii b`si[ti. Corup]ia [i
criminalitatea au proliferat dup` acest
„model” – r`mas nepedepsit – la nivelul
politicienilor care s-au aflat la guvernare
timp de peste 8 ani.

PROPUNEREA NOASTR~
Pentru a elimina r`ul de la r`d`cin` –
în acest domeniu – este absolut necesar
ca Parlamentul nou ales – s` dezbat` [i
s` elaboreze un „document de pozi]ie”
– care s` conduc` la deblocarea imediat` a numeroaselor dosare cu caracter
penal – care îl privesc pe domnul B`sescu, iar organele Parchetului [i
instan]ele judec`tore[ti s` fie l`sate s`[i
îndeplineasc`
atribu]iile
constitu]ionale – s` nu mai fie împiedicate în niciun fel.
În Constitu]ie se afirm` în mod categoric la articolul 16: „Nimeni nu este mai
presus de lege!”
Domnul procuror Daniel Morar,
doamna procuror Laura Codru] Kövessi
[i unii judec`tori – prin „blocarea”
dosarelor cu caracter penal în decurs de
peste 8 ani – i-au permis domnului
B`sescu s` se situeze deasupra Constitu]iei [i legilor ]`rii [i s` s`vâr[easc`
numeroase înc`lc`ri, abateri, abuzuri [i
ilegalit`]i, care au r`mas NESANC}IONATE [i au provocat mari prejudicii societ`]ii noastre democratice.
Noi consider`m c` aceste dosare cu

A pe l

Scrisoare deschis` c`tre

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
DOMNULUI CRIN ANTONESCU,
PRE{EDINTELE SENATULUI,
DOMNULUI VALERIU ZGONEA,
PRE{EDINTELE CAMEREI DEPUTA}ILOR
caracter penal „blocate”, total nejustificat
de Parchete [i unele instan]e judec`tore[ti, trebuie s` constituie obiect de
dezbatere în Parlamentul nou ales – în
scopul aten]ion`rii institu]iilor de stat –
care în mod abuziv [i total nepermis leau „blocat”.
Nu se mai poate prelungi situa]ia actual` de subordonare politic` a Justi]iei
de c`tre domnul B`sescu.

SUBORDONAREA POLITIC~
A PARCHETELOR {I JUSTI}IEI
Aceste dosare „blocate” – constituie
dovada categoric` a subordon`rii politice
a Parchetelor [i a unor instan]e judec`tore[ti – timp de peste opt ani de
c`tre domnul B`sescu, pe baza „SUPERIMUNIT~}II” INVENTATE DE PROCURORUL Daniel Morar, de PROCUROAREA
Laura Codru]a Kövessi [i de unii judec`tori.
Noi, cei din societatea civil`, consider`m c` nu se mai poate tolera aceast`
grav` situa]ie [i c` Parlamentul nou ales
– trebuie s` determine „SCHIMBAREA”
de fond, s` nu mai tolereze asemenea
grave înc`lc`ri [i abuzuri.
Noi, cei din societatea civil`, deschidem o dezbatere public` cu dosarele
„blocate” care-l privesc pe domnul B`sescu – în speran]a c` Parlamentul nou
ales î[i va face datoria – prin atribu]iile
sale constitu]ionale – pentru a se
înl`tura R~UL de la r`d`cin` – începând
cu combaterea abuzurilor s`vâr[ite la cel
mai înalt nivel de Pre[edintele ]`rii.
Mai întâi, prezent`m un inventar sumar ([i incomplet) al dosarelor cu caracter penal [i apoi, vom readuce în
memorie – elemente de fond din aceste
dosare „îngropate” în decurs de peste 8
ani de Parchete [i de unele instan]e
judec`tore[ti.
Noi, al`turi de mul]i al]i anali[ti [i jurnali[ti de investiga]ie, am transmis autorit`]ilor [i am publicat analize, la
timpul lor, despre aceste dosare „blocate” [i „îngropate”. DEGEABA!
Tragem, din nou, semnalul în fa]a Parlamentului nou ales, cu speran]a c` nu
va fi din nou – DEGEABA.
Enumer`m dosarele care trebuie s`
intre în dezbaterea Parlamentului nou
ales [i în dezbaterea public`.
I. Dosarul „Flota”. Cu pierderi de 324
milioane de dolari pentru poporul român. În acest dosar trimis Justi]iei –
domnul B`sescu avea calitatea de INCULPAT, al`turi de alte 80 de persoane
inculpate.
II. Dosarul „Casa din str. Mih`ileanu”.
O ho]ie direct`, cu o cas` luat` din avu]ia
de stat – în valoare de o jum`tate de milion de euro (peste 300 m.p.).
III. Dosarul „Cump`rarea [i vânzarea
unui teren în zona Privighetorilor. Corup]ie [i sp`lare de bani, cu implicarea
unui asfaltator.”
IV. Dosarul „Casa din zona B`neasa”,
în valoare de peste un milion de euro
pentru fiica cea mare – Ioana, în reziden]a Popoviciu, pentru care nu s-a justificat provenien]a banilor.
V. Dosarul „Fraude electorale [i
b`ne[ti pentru promovarea fiicei mici –
Elena (zis` EBA), ca europarlamentar (cu
un câ[tig lunar de peste 7000 euro).
Frauda electoral` prin alocarea de c`tre
PDL de voturi pe liste separate – ca „in-
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dependent” (ho]ie electoral` excep]ional`) [i sprijinirea cu bani publici a
ac]iunii electorale de c`tre mini[trii PDL:
M. Ridzi [i E. Udrea. Calit`]ile EBA: specialist` în „modeling”.
VI. Dosarul „{tergerea pierderii de
peste un milion de dolari”, pierderi imputate domnului B`sescu în cazul
proiect`rii inutile pentru investi]ia de la
podul Basarab. Recompensarea juristului
salvator (de la Curtea de Conturi) – cu
promovarea ca judec`tor la Curtea Constitu]ional` (un „fost Ceau[escu”). Corup]ie politic`.
VII. Dosarul „Complicitate la cauza
penal` Puiu Popoviciu din zona B`neasa
– cu cele 250 ha de p`mânt luate nelegal de la stat” – prin (1) interven]ie public` în justi]ie (la televiziune) în
favoarea miliardarului care fusese arestat; (2) prin sprijinul acordat de Prim`rie
– declarând zona „defavorizat`” [i
alocând – fonduri publice pentru utilit`]i;
(3) [i primirea „recuno[tin]ei” cu alocarea unui apartament (de peste 400
m.p.) pentru fiica cea mare, pentru care
nu s-a putut justifica provenien]a banilor.
VIII. Dosarul „Complicitate la cauza
penal` Constanda – privind distrugerea
spa]iului verde în Parcul Bordei [i înstr`inarea terenului, cu pierderi de fonduri pentru Prim`ria Capitalei.”
IX. Dosarul „Implicare în cauza ALRO
– cu vânzare la pre]uri foarte sc`zute de
energie, cu pierderi de sute de milioane
de euro la Hidroelectrica (constatate de
misiunea FMI), la care au participat [i
consilierii preziden]iali Th. Stolojan [i E.
Udrea.”
X. Dosarul „Colierul de aur atârnat la
gâtul doamnei B`sescu de un interlop”,
în cele din urm`, condamnat. Nu se [tie
dac` a fost returnat donatorului. Înrudirea cu interlopul cu ajutorul fratelui de la
Constan]a.
XI. Dosarul „Incendierea vaselor în
portul Rouen (Fran]a), cu pierderi de
peste 12 milioane dolari.”
XII. Dosarul „Implicare în afacerile cu
armament [i transportul pe teritoriul
românesc – ale teroristului Bout – condamnat în SUA.”
XIII. Dosarul „R`pirea celor trei ziari[ti
în Irak, cu acuza]ii de fraude din bani
publici destina]i desp`gubirii r`pitorilor
[i cu blocarea nejustificat` [i abuziv` pe
50 de ani – a dosarului.”
XIV. Dosarul „Fuga teroristului Hayssam, f`cut sc`pat de regimul b`sist, cu
aprobarea Pre[edintelui ]`rii.”
XV. Dosarul „Acte de violen]` fizic`.
Lovirea unui copil în campania electoral`”, care se adaug` la alte dosare (cu
lovirea unui buticar (dup` declara]iile E.
Udrea) [i a unui avocat la Neptun).

NOT~ SPECIAL~
|n documentarea privind aceste dosare se pot folosi [i analizele publicate în
pres` de mai mul]i ziariști de investiga]ie
și c`r]ile publicate – „Adev`rata fa]` a lui
Traian B`sescu” – a istoricului Marian
Oprea și „Pr`darea României” – a
procurorului Ciprian Nastasiu [i scriitorului Victor Gaetan.

ALTE D OSARE
n Dosarul cel mai proasp`t: „Afacerea
preziden]ial` privind dobândirea unei
mo[ii de 290 ha. Abuzuri [i ilegalit`]i.”

n Dosarul de turn`tor la Securitate al
domnului B`sescu. Acte oficiale doveditoare au fost f`cute publice, sub semn`tura a trei generali. Domnia sa îl
condamn` public, în mod repetat, pe
„Turn`torul Felix”. R`mâne întrebarea:
atunci, cum se justific` prezen]a ca
Pre[edinte al ]`rii a turn`torului dovedit
B`sescu?
n Dosarul „Def`imarea ]`rii [i a
na]iunii”, prin înc`lcarea articolului 30,
alineatul 7 din Constitu]ie – care interzice asemenea fapte. Def`imarea s-a
f`cut prin dezinform`ri la Comisia European` [i la Cancelariile occidentale:
a) c` s-ar fi dat o „lovitur` de stat”,
contrar documentelor Cur]ii Constitu]ionale, care constat` c` „schimb`rile” [i
„suspendarea” au fost constitu]ionale;
b) c` s-ar fi f`cut fraude de milioane
de voturi la Referendumul Na]ional, din
29 iulie 2012 ceea ce a fost o minciun`
grosolan` [i condamnabil`.
Poporul român a sanc]ionat aceste
def`im`ri [i dezinform`ri – prin voturile
date la alegerile parlamentare.
n Dosarul „L`comia f`r` limite.”
Folosirea abuziv` a fostelor case de
odihn` din perioada Ceau[escu (inclusiv
casa „Dante” de peste 1.000 m.p., unde
s-au f`cut cheltuieli importante de milioane de lei).
n Dosarele „Actele de acuzare politic`
a regimului B`sescu în leg`tur` cu:
A. Enormele dezechilibre macroeconomice, în 8 ani de guvernare b`sist`, reflectate în deficitele balan]ei comerciale
externe [i în deficitele bugetare cumulate, care au provocat cre[terea de câteva
ori a datoriei externe, însumând astfel o
datorie extern` gigantic` de peste 100
miliarde de euro (de zece ori mai mare
decât vârful datoriei în regimul trecut) [i
o datorie suveran` de peste 220 miliarde
de lei.
Recuperarea acestor dezechilibre [i
datorii – va necesita foarte mul]i ani –
chiar decenii, creind vulnerabilit`]i periculoase pentru stabilitatea economic` a
României.
B. |ntre cauzele majore – se afl` aplicarea politicilor de jefuire și risipire a
banilor publici, concretizate în cei 8 ani
de regim b`sist – în zeci și zeci de miliarde de euro pierdute de la bugetul de
stat (prin evaziune fiscal` [i contraband`
pierderi de 90-120 de miliarde de euro;
zeci de miliarde de euro de fonduri europene gratuite – neabsorbite din neglijen]a guverna]ilor portocalii; zeci de
miliarde de euro pierdute prin „cota
unic`” de impozitare; multe miliarde de
euro risipite în anii crizei pe cheltuieli neproductive [i nera]ionale).
Noi, cei din societatea civil`, am transmis autorit`]ilor mai multe studii [i analize asupra acestor dezechilibre macroeconomice [i pierderi, care reprezint`
mo[tenirea catastrofal` a regimului B`sescu.
(Va urma)

Grupul de Ini]iativ` „Reînnoirea”
Fl o r ea D u m i t r esc u
G h eo r g h e St r o e
C r i st i a n Ap o st o l
15 ianuarie 2014
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judecat` \n 8 zile [i \ntr-o singur` [edin]` s` fiu condamnat
de dou` ori la moarte, pentru
complot \n vederea tr`d`rii,
sabot`rii [i submin`rii societ`]ii comuniste din R. S.

care timp de 5 ani i-am tot
auzit dest`inuindu-se de ce
zile de groaz` [i teroare fizic`
[i psihic` au tr`it \n perioadele
premerg`toare unei sentin]e
definitive.

DRAME UMANE
|N SPATELE U{ILOR Z~BRELITE
ANALIZA SISTEMULUI PENITENCIAR DIN ROMÂNIA,
BAZAT~ PE CELE V~ZUTE {I TR~ITE |N INTERIORUL LUI,
|N DOU~ ORÂNDUIRI SOCIALE {I POLITICE DIFERITE
România, iar la numai o lun`
de zile, tot \ntr-o singur` [edin]`, s`-mi fie respins recursul
[i decizia sentin]ei de fond s`
r`mân` executorie.
Sigur, eu am fost o excep]ie,
fiind condamnat politic, dar nimic din metodele aplicate mie,
la cercetare, urm`rire [i judecat`, nu difereau ca la oricare
cet`]ean am`rât, ce avea
ne[ansa de a intra \n furcile
caudine ale Justi]iei comuniste
din acea vreme. Ba, poate mie,
exceptând gravitatea faptelor
incriminate de potenta]ii acelei
perioade, de duritatea cu care
s-a abordat subiectul [i de
aplicarea condamn`rii ie[ite
din comun, mare [i dispropor]ionat` \n raport cu faptele
subsemnatului, mi s-a aplicat
un tratament un pic mai blând
decât altora, celor mul]i, pe

Pre[edintele
C.J. Constan]a,
Nicu[or
Constantinescu,
a fost ridicat
de c`tre
procurorii D.N.A.
Update 20:00
Comunicatul de pres` al Consiliului
Jude]ean Constan]a: Ac]iunea de ast`zi
v`dit abuziv` [i inuman` Consiliul Jude]ean Constan]a a anun]at printr-un comunicat de pres` c` „ac]iunea de
ast`zi” \n care a fost ridicat Nicu[or
Constantinescu este „v`dit abuziv` [i
inuman`” [i c` o condamn`. Potrivit comunicatului, pre[edintele CJ a fost citat
\n data de 13, dar nu s-a putut prezenta
din motive de s`n`tate [i [i-a mandatat
avocatul.

Comunicatul de pres` al
Consiliului Jude]ean Constan]a:
„Consiliul Jude]ean Constan]a condamn` cu t`rie ac]iunea v`dit abuziv`

|n toat` aceast` perioad`
erai ]inut \n aresturi improvizate la demisolul sau subsolul
cl`dirilor
tip
ale

[i inuman` efectuat` \n cursul zilei de
15.01.2014 de c`tre mai multe persoane neidentificate asupra Pre[edintelui Consiliului Jude]ean, domnul
Nicu[or Constantinescu.
V` aducem la cuno[tin]` c` Nicu[or
Daniel Constantinescu, Pre[edintele
Consiliului Jude]ean Constan]a a fost
citat de c`tre DNA Constan]a \n data de
13.01.2014 la sediul Direc]iei, \ns` din
motive de s`n`tate nu s–a putut prezenta [i a mandatat avocatul (\n persoana domnului Marius Mocanu )s` \l
reprezinte, s` aduc` la cuno[tin]`
procurorului acest fapt [i s` stabileasc`
de comun acord o dat` ulterioar` pentru audieri.
Imediat, a dou` zi, procurorul DNA
Andrei Bodean, a \ntocmit o rezolu]ie
care cuprindea cu totul alte acuza]ii,
fa]` de cea men]ionat` \n cita]ia din
13.01.2014 [i care f`cea obiectul mandatului de aducere emis de procurorii
DNA \n data de 14.01.2014, emis intempestiv, de[i \n data de 13.01.2014,
domnul Pre[edinte Nicu[or Constantinescu a fost reprezentat de domnul avocat, care a ajuns la o \n]elegere cu
procurorul DNA \n prezen]a Procurorului [ef pentru audierea domnului Constantinescu la o dat` ulterioar`.
Acuza]iile aduse ast`zi sunt legate de
programele Consiliului Jude]ean, programe propuse de USL [i validate de
const`n]eni \n anul 2012 prin cele
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Ministerului de Interne, aresturi care [i azi \[i g`sesc utilitatea, nefiind altceva decât
ni[te WC-uri, \n jurul c`rora
sunt puse paturi [i unde, ca
ni[te
animale,
tr`iesc,

m`nânc` [i dorm oameni !!.
Respectul fa]` de persoana
re]inut` era ZERO (!) [i a[
pleca de la un exemplu sim-

peste 250.000 de
voturi exprimate
de ace[tia. Aceste
programe au fost
supuse plenului
Consiliului
Jude]ean, votate
\n unanimitate de
Consilierii jude]eni
legal ale[i [i neatacate \n contencios administrativ de care institu]ia prefectului.
Ca urmare a
succesiuni
faptelor
\ntâmplate azi, consider`m c` ac]iunea de azi este
abuziv`, nelegal`
[i face parte din r`zboiul politic pe care
DNA-ul condus de Traian B`sescu \l
duce \mpotriva oamenilor politici ai
USL.
Pre[edintele Consiliului Jude]ean,
Nicu[or Constantinescu cere Parlamentului României desfiin]area prin lege a
Direc]iei Na]ionale Anticorup]ie, un
aparat odios de poli]ie politic` aflat la
\ndemâna lui Traian B`sescu [i care sa plasat prin ac]iunile sale deasupra
justitiei române [i a statului de drept.”
Update 16:00
Constantinescu: „Am fost tratat ca un
animal, ca un ho]”
Pre[edintele CJ Constan]a a declarat,
la ie[irea din sediul DNA Constan]a, c`
audierea sa \n acest dosar are baz`
politic` [i a precizat c` va face plângere
la Parchet pentru modul \n care a fost

plu, faptul c` timp de 5 zile am
fost ]inut cu c`tu[ele legate la
spate, v` poate spune mult.
Erau date jos doar când trebuia s` merg la WC, [i asta
când avea timp gardianul.
Locurile de deten]ie erau insalubre, inumane, lipsite de
aer [i lumin`. Erai lipsit de
orice leg`tur` cu familia, erai
rupt definitiv de dreptul la informare [i supus unei presiuni
psihice permanente, atât \n
timpul anchetei, dar [i \n celul`, de c`tre cei care colaborau cu administra]ioa, fiind de
fapt acei informatori care
câ[tigau 15 zile la lun` pentru
„tragerea de limb`” (culegere
de informa]ii adic`) sau crearea de diversiuni [i tensionarea atmosferei din celule. De
la ora stingerii [i pân` diminea]a la ora 5.00 nu aveai voie
s` ceri ceva, era interzis` deschiderea celulei, [i dac` aveai
nevoie s` \]i faci necesit`]ile,
aveai la dispozi]ie o g`leat`
aflat` \ntr-un col] al celulei.
Paturile erau pe dou` rânduri, \n spa]ii foarte strâmte, de
regul` 4/3 m. Te sp`lai la
du[uri, o \nc`pere mizerabil`,
diminea]a la ora 5, când \]i
f`ceai [i necesit`]ile [i te mai
sp`lai seara la ora 19, când se
schimba tura. Du[ se f`cea o
dat` pe s`pt`mân`, cam 5
minute.

Prof. univ. dr.
Florentin SCALE}CHI
- va urma -

puterea.ro

|n 1985, perioada anchetei
f`cute \n cazul meu, ca de altfel \n cazul tuturor, era distrug`toare, ucig`toare a[ putea
zice: erai b`tut, nu erai l`sat s`
dormi, erai anchetat „\n valuri”
de ofi]eri [i subofi]eri odihni]i,
cerându-]i s` declari tot ceea
ce \[i doreau ei, erai dinainte
condamnat, nici o ap`rare nu
avea valoare, sau mai bine zis
nu era luar` \n considerare.
Totul era un simulacru, un
scenariu abominabil, bine regizat, terorizant, demoralizant
[i epuizant. Oricât de tare ai fi
fost, fizic [i psihic, dup` un
asemenea tratament e greu de
imaginat c` mai puteai fi tu, c`
mai puteai ra]iona coerent.
Acuze bazate pe \nchipuiri
bolnave, pe minciuni, inep]ii
ale unor min]i \nfierbântate,
dispuse la orice, inclusiv la
eliminarea fizic`, de dragul de
a r`spunde comenzii [efilor
ierarhici, care la rândul lor
r`spundeau unei comenzi
politice. Pentru impactul scontat la public, se \ntocmea rechizitoriul pentru trimiterea \n
judecat` imediat, cu orice
acuze, dar cât mai grave, [i se
dispunea un proces public \n
care erau adu[i pe list` to]i cei
care au prezentat obedien]` [i
recunoa[tere fa]` de sistem.
Toate acestea erau dirijate
de celebra Direc]ie a VI-a a Securit`]ii \n cazul proceselor
politice [i de Mili]ie [i Procuratur` \n cazul celorlal]i. {i \n
felul acesta, \ntr-un sistem
\nchis, dictatorial, eu am reu[it
performan]a de a fi trimis \n

Recurs la memorie

ridicat, „ca un animal”, de c`tre procurorii DNA, pe care \i acuz` de abuz [i
poli]ie politic`, el spunând c` este „jignitor” ce s-a \ntâmplat.
„Manierea asta mili]ieneasc` cu
luare, cu prindere, suprindere, a unui
ales local care nici nu [tie acuza]iile
este un mare abuz, o mare gravitate
pentru România [i ne mai mir`m apoi
de ce ne merge r`u (...) Am fost tratat
ca un animal, ca un ho] (...) Este o
ac]iune politic`. Nu am primit nicio
cita]ie. Puteau s` vin` la mine. DNA
este o poli]ie politic`”, a afirmat Constantinescu.
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RECHIZITORIUL
UNUI AN DEMEN}IAL ...
URMARE DIN PAG.1
Cum s-a pornit cu... stângul \n pofida protestelor asocia]iilor profesionale ale
magistra]ilor!
Lumeajustitiei.ro a \nceput anul 2013 cu dezv`luiri despre scandalul legat de
alegerile de pre[edinte [i vicepre[edinte ai CSM, despre jocurile de culise [i
tr`d`rile \n urma c`rora, \n premier`, Consiliul Superior al Magistraturii a avut
parte de un [ef procuror, cu toate c` acest lucru era contra naturii [i \mpotriva
cutumei. O rocad` anti-sistem, prevestit` de noi cu dou` s`pt`mâni \nainte [i
care s-a adeverit \ntocmai spre consternarea \ntregii Magistraturi.
O manevr` anticonstitu]ional` la care degeaba asocia]iile profesionale ale magistra]ilor au protestat prin numeroase lu`ri de pozi]ie!
Astfel, CSM a trecut la o politic` totalitarist`, bazat` pe dictatura procurorilor.
Jurnali[tii de la Lumeajustitiei.ro au avut de \nfruntat, pe tot parcursul acestui
an, o cenzur` a rela]iei directe cu membrii CSM [i cu purt`torul de cuvânt Monica
Prejmereanu, care ne-a restric]ionat comunicarea doar la nivelul mail-urilor.
A trebuit s` facem fa]` s`ge]ilor otr`vite ale conducerii CSM, care au culminat
cu dou` procese intentate de pre[edintele CSM, procurorul Oana SchmidtH`ineal` la Judec`toria Cornetu [i la Tribunalul Bucure[ti.
Lumeajustitiei.ro a adus argumente indubitabile privind necesitatea str`mut`ri procesului de la Cornetu [i a \nvins, Curtea de Apel Bucure[ti admi]ând
aceast` cerere de str`mutare. Procesele intr` \n linie dreapt` \n 2014.
Desigur, vom lupta pân` la cap`t pentru a demonstra c` libertatea de opinie
[i exprimare nu poate fi \ngr`dit`, la mijloc fiind mai ales interesul magistra]ilor
de a fi corect informa]i despre institu]ia \n care [i-au votat reprezentan]ii.

Starea de fapt

avocatului Dan
Chitic la solu]ia
de NUP dat` de
[eful Marius Iacob, azi ajuns
mâna dreapta a
lui Kovesi la
DNA.
Pentru prima
oar` \n istoria
CSM-ului, magistra]ii
din
toat` ]ar` au declan[at procedura revoc`rii
pentru doi dintre
membrii
Consiliului care
au dovedit c`
nu au ap`rat interesele lor [i care, mai mult decât atâta,
[i-au urm`rit propriile interese [i avantaje \n carier`.
gunoi. Tot \n ianuarie 2013, [eful de
{i 2014 e un an de b`t`lii!
Alina Ghica [i Cristi Vasilic` D`nile],
atunci al DNA, Daniel Morar a f`cut scut acest globe-trotter al CSM, au fost reSub mandatul H`ineal`, votul a 1600 \n jurul Pre[edintelui, conferindu-i imude judec`tori pentru demiterea lui Ghica nitate total` printr-o motivare viclean` a voca]i \n luna februarie 2013.
Ce folos, \ns`? Ca [i la referendum,
[i D`nile] a fost aruncat la co[ul de rezolu]iei de respingere a plângerii
Curtea Constitu]ional`
a scos asul din mânec`
nevoi]i s` citeasc` trunchiat, pe institu]iile de pe care \l de]ine [i i-a
imediat` aplicare, f`r` s` aib` imaginea de reimplantat \n CSM pe
ansamblu, apoi s` aplice din mers noile regle- Ghica [i D`nile].
ment`ri, fiecare dup` propriile puteri [i interDac` ar fi existat
pret`ri. \n acest mod, este exclus` realizarea unei onoare, am fi asistat la
Noile Coduri Penal [i de Procedur` penal`, practici judiciare unitare, spre care tinde orice sis- dou` demisii din CSM.
care vor intra \n vigoare \ncepând cu data de tem judiciar normal de oriunde, ci, din contr`, va Numai c`, din p`cate,
1.II.2014, nu sunt altceva decât o [andrama, im- avea loc o explozie de solu]ii, care vor arunca \n onoarea e greu de reprovizat` de o comisie oarecare, cu slug`rnicie haos justi]ia penal`. Cât despre credibilitate sau perat \n societatea rofa]` de st`pânii europeni, pentru a le ar`ta c` ne- despre previzibilitatea procesului penal nici nu mâneasc`!
Dup` Raportul MCV,
am f`cut, cumin]i, temele, nu mai conteaz` cum mai poate fi vorba.
Ca prim` dovad` concludent` a diletantismu- deloc realist vizavi de
[i ce-am scris.
Sub acest ad`post \ncropit va fi pedepsit` lui \n care noile coduri au fost create sunt câr- problemele Justi]iei [i
justi]ia penal` româneasc` de-acum multe pelile rapide, deja ap`rute, adic` o serie de legi cu recomand`ri de
decenii \nainte. Citind, se \n]elege c` noile coduri modificatoare ale unei legi care nici m`car nu a limitare a libert`]ii de
nu sunt, nicidecum, \n folosul autorit`]ii penale intrat \n vigoare. Toate aceste improviza]ii, f`r` exprimare, fapt f`r`
din România, ci, dimpotriv`, vor avea efectul precedent \n istoria vie]ii juridice române[ti, precedent, Asocia]ia
neantiz`rii acesteia, \n contextul unei criminalit`]i \ncropite pe un col] de mas` ministerial`, trân- Profesioni[tilor de Tele\n cre[tere [i tot mai performant`, care ar fi tesc \n mâna magistra]ilor o lege esen]ial` cu viziune din România a
impus, \ntr-adev`r, o modificare, dar numai \n multe probleme, care nu este \n m`sur` decât s` transmis Comisiei Eusensul de a permite o reac]ie pe m`sur`, eli- genereze probleme. Magistratul nu va mai fi pre- ropene o scrisoare \n
berat` de formalismul excesiv, imediat`, corect`, ocupat de stabilirea drept`]ii, scopul oric`rui pro- care arat` cum le este
ferm` [i cât mai eficient` din partea organelor ju- ces penal, ci de problemele tehnice ale legii interceptat` via]a privat` [i cum sunt
diciare penale. Dimpotriv`, reac]ia justi]iei penale materiale [i ale procedurii.
Noile coduri din domeniul penal sunt un fel amenin]a]i jurnali[tii
va fi, \n continuare, complicat de tehnic` [i, \n
de Cas` a poporului, \n care se amestec` frag- prin intermediul unor
plus, dispropor]ionat`, slab` [i incoerent`.
Din acest punct de vedere, noile coduri ale mente extrase de prin alte p`r]i, cusute laolalt`, institu]ii ale statului.
Nu a existat niciun
justi]iei penale constituie o problem` de sigu- uneori \n petice care nu se porivesc deloc \ntre
ran]` na]ional`, care ar trebui, de urgen]`, pus` ele sau care sunt \ntr-o evident` contradic]ie. recul, Comisia Euro\n discu]ie, cu cea mai mare seriozitate [i \nalt` Rezultatul nu poate fi o lege modern`, adaptat` pean` s-a f`cut c` nu
realit`]ii române[ti [i legisla]iei europene, ci o [tie s` citeasc`!
responsabilitate.
|n martie 2013, dup`
Realitatea româneasc` arat` c`, cel pu]in \n ul- crestoma]ie juridic`, stufoas` [i lipsit` de spirit.
o
lupt` aprig` \ntre
Construirea
oric`rui
cod,
\n
special
de
procetimii 15 ani, instan]ele penale au fost mereu
supra\nc`rcate [i au func]ionat la cota de avarie. dur`, presupune realizarea unui mecanism ar- ap`r`tori [i instan]e,
Problemele din justi]ie sunt cunoscute [i au monios, articulat, care s` permit` o mi[care fostul premier Adrian
N`stase, condamnat
tot fost repetate pân` la lehamite, f`r` ca, vreo- legat`, fireasc` [i adaptat` problemelor ]`rii.
de ICCJ f`r` a exista
Viitoarele
noastre
coduri,
de
pe
acum
câr
p`
dat`, cineva s` le priveasc` \n mod responsabil,
cite pe ici pe colo, sunt o crea]ie discordant`, probe directe, a fost
cu atât mai mult s` le rezolve.
|n lipsa unor m`suri administrative eficiente, greoaie, de un formalism excesiv, cauzat de ere- eliberat condi]ionat.
justi]ia penal` [i-a p`strat, totu[i, un echilibru ditatea comunist`, de care, se vede, nu putem Pân` \n 2016 nu poate
precar. Punctul de sprijin al acestui echilibru sc`pa, nici m`car prin trecerea unor genera]ii. |n activa \n partid, nu
fragil \l constituie siguran]a cunoa[terii de c`tre concluzie, vechiul formalism a fost \nlocuit cu un poate candida [i nici
judec`tor [i de c`tre participan]ii la procesul alt formalism. Se observ` c` legiuitorul nu a vota! Acum e judecat \n
penal a legilor folosite timp de zeci de ani, cu tot optat pentru simplificare [i eficientizare, ci pentru dosarul Zambaccian,
unde exist` dovezi c`
balastul lor procedural, gândite de juri[ti cu vi- redenumirea balastului.
procurorii au ac]ionat
Aceste
coduri
au
un
singur
merit:
ele
reflect`,
ziune [i sedimentate \n timp, care [i-au dovedit
\ntocmai, amatorismul din societatea româ- cu rea-credin]`. Vom
aplicabilitatea \n sisteme politice diferite.
vedea, \n 6 ianuarie
Modificarea radical` a codurilor din domeniul neasc` actual`. \ns`, diletantismul este \ntot2014, ce decizie va lua
deauna
cel
mai
costisitor.
\n
primul
rând,
pentru
penal, cu men]inerea acelora[i condi]ii grele de
\nalta Curte.
munc` [i f`r` nici o m`sur` administrativ` real`, c` membrii comisiei de modificare au fost bine
pl`ti]i.
Apoi,
celelalte
pierderi,
cele
mai
impornu \nseamn` altceva decât pulverizarea singurutante, imposibil de evaluat, vor fi suportate de S-a adeverit!
lui pilon solid de la temelia justi]iei penale.
c`tre
to]i cet`]enii României.
Munca noastr` de
Noul Cod de Procedur` penal` se \ntemeiaz`
Noile coduri penal [i de procedur` penal` jurnali[ti a fost \ncupe separa]ia func]iilor judiciare, care, \n fapt, nu
va avea loc. Acela[i judec`tor se va clona \n toate apar \n contextul monitoriz`rii justi]iei, de c`tre nunat` de succes \n
cele trei func]ii judiciare, \ntr-o dev`lm`[ie ame- europeni, care tr`iesc bine [i traseaz` sarcini \n ancheta privind abuafara realit`]ilor române[ti. |ns`, ace[tia ar trebui zurile de nedescris ale
]itoare [i cople[itoare.
Urmeaz` o policalificare la locul de munc`, ca s` [tie [i s` recunoasc` faptul c` \n mâna unui procurorului Gheorge
Boc[an, confirmate de
pe vremurile comuniste, de care n-am reu[it, Nero chiar [i o lege dreapt` devine strâmb`.
De aceea, schimbarea codurilor nu \nseamn`, fostul [ef al Sec]iei I-a
\nc`, s` ne desprindem. |ns`, omnipoten]a [i
omniscien]a urm`rite de administratorii justi]iei neap`rat, reformarea justi]iei. [i-atunci, unde de la DNA, Lucian Papici, \mpotriva a patru
sunt atribute exclusiv divine, a[a \ncât cu cât este oportunitatea acestor modific`ri?
Quid prodest?
poli]i[ti de frontier`,
domeniul de competen]` uman` este mai \ntins,
abuzuri pe care le-am
cu atât vulnerabilitatea cre[te.
semnalat vreme de doi
|n plus, magistra]ii, de mult timp supraDaniela P ANIOGLU
ani. Faptul c` |nalta
solicita]i, nu au avut r`gazul necesar unei lecturi
serioase asupra noilor coduri, astfel c` vor fi
Cotidianul.ro 7 ianuarie 2014 Curte de Casa]ie [i
Justi]ie i-a achitat \n

Neantizarea
justi]iei penale

Monitorul Drepturilor Omului

baza art. 10, litera c) Cpp (fapta nu a fost
comis` de inculpa]i) [i a motivat c` probele procurorilor DNA nu exist`, a[a cum
noi am scris, dovedesc c` nu scriem
dup` ureche, ci dup` lege [i c` libertatea
de exprimare e necesar` chiar [i \n cazul
unor procese, pentru c` abuzurile [i erorile judiciare sunt o realitate de net`g`duit.
Ceea ce nu a adus 2013 este excluderea din magistratur` a procurorilor
Boc[an [i Papici. O a[tept`m \n 2014
dac` onor Inspec]ia Judiciar` va lua act
de motivarea de achitare \n acest caz.
Tot noi am dezv`luit \n premier` planul pervers prin care, de la vârful Cotrocenilor, se punea la cale o rocad`
\ntre [efi PICCJ [i DNA, \ntre Laura Kovesi
[i Daniel Morar. Informatile momentului
au dovedit c` Lumeajustitiei.ro e bine informat`. De[i asta s-a dorit, pân` la urm`
premierul Victor Ponta a f`cut compromisul de a accept` c` [ef al DNA pe
Kovesi \n schimbul numirii lui Tiberiu
Ni]u la Parchetul General. Compromisul
a dus la efectele preconizate de noi,
DNA continuând politica de asanare a
adversarilor politici prin instrumentul judiciar!
Dup` dezv`lurile noastre privind-o pe
judec`toarea de la TMB care a avut un
comportament de neacceptat \n sala de
[edin]a, Inspec]ia Judiciar` a f`cut verific`ri. S-a adeverit c` ceea ce noi am
scris era adev`rat. Numai c` \n locul unei
aspre judec`ri a acestui caz \n materie
disciplinar`, Sec]ia pentru judec`tori a
decis s`-i dea judec`toarei o minim`
sanc]iune.
Sper`m c`, \n 2014, CSM s` pun` lucrurile la punct \n alt` manier` atunci
când este vorba de magistra]i care chiar
fac de ru[ine rob` de judec`tor, \ntrucât
[tim c` exist` numero[i magistra]i \n sistem care nu sunt de acord c` imaginea
general` [i deci [i cea a lor s` fie afectat`
prin asemenea cazuri izolate!

}api isp`[itori la CSM [i „liber
impuse" la [efia |naltei Cur]i
Pentru judec`torul Adrina Neac[u,
anul 2013 a fost unul de r`scruce \n
carier` s`. S-a ridicat \mpotriva alegerii
Oanei H`ineal` c` [efa a CSM [i s-a trezit
cu procurorii la birou [i filaje \n particular.
|n martie 2013, Sec]ia pentru judec`tori a Consiliului Superior al Magistraturii a hot`rât \n unanimitate s` sesizeze
Inspec]ia Judiciar` cu privire la documentul „Protest", redactat de judec`torul
Adrian Toni Neac[u \n care acesta \[i exprima nemul]umirea [i totodat` \ngrijorarea fa]` de modul \n care procurorii
DNA i-au ridicat calculatorul din biroul
s`u din interiorul Consiliului, cu acceptul
[efei institu]iei procuroarea H`ineal`.
Ei [i? Dup` cum [ti]i, Neac[u a fost cel
care a c`zut drept ]ap isp`[itor, a fost
trimis \n judecat` de DNA, iar cariera sa
de magistrat s-a terminat. A fost nevoit
s` demisioneze [i a ales alt drum, devenind avocat.
E de urm`rit \n 2014 ce se va \ntâmpla cu Adrian Neac[u dac`
magistra]ii vor recunoa[te
nevinov`]ia lor când vor da
verdictul \n dosarul \n care
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Starea de f apt

plinit trei ani de la apari]ie. Unii ne
iubesc, ne sunt aproape [i le mul]umim,
al]ii, c`rora nu le convine adev`rul verden fa]`, ne pun ziduri \n fa]` [i ne vor altfel
decât liberi...
sunt judeca]i la |nalta Curte! {i fostul
[ofer al lui Neac[u, de la CSM, Angel
Gabriel Ro[ca a sesizat prin pres` episodul cu SMS-urile cu „4pezi”, „cretini”,
„pup Alina”, „s` d`m cu DA la vot la
punctul...”, dezv`luind c` a g`sit \n telefonul de serviciu mesaje dintre membrii
CSM Oana H`ineal` [i Bogdan Gabor,
care relevau pe lâng` un limbaj de mahala, faptul c` votul \n CSM \n loc s` fie
secret, era influen]at. DNA [i Inspec]ia
CSM au refuzat s` deschid` anchete, \n
schimb fostul [ofer al CSM e anchetat [i
azi la CSM pentru „violarea coresponden]ei”. P`i dac` s-a violat coresponden]a, \nseamn` c` mesajele erau reale,
[i dac` sunt reale de ce nu sunt cerceta]i
autorii lor pentru posibil trafic de influen]` \n interiorul CSM?
|n 2013, jurnali[tii de la Lumeajustitiei.ro au dat cu subsemnatul, ca martori,
la Parchetul |naltei Cur]i, \n dosarul deschis aiurea \mpotriva [oferului Angel
Gabriel Ro[ca de la CSM, care a denun]at
public mesaje descoperite pe telefonul
de serviciu.
|n afara faptului c` procurorul Ioan
Amarie, care se ocupa de aceast` anchet`, a fost mutat de la PICCJ – Sec]ia
de urm`rire penal`, la DNA, \n acest
dosar nu s-a mi[cat nimic. Dar nici la
CSM nu s-a clintit vreun fir \n capul celor
c`rora le apar]ineau mesajele.
Ei bine, tot noi am fost cei care am sesizat opinia public` despre sforile care sau tras pentru ca |nalta Curte s` fie
condus` de aceea[i doamn` fost procuror Livia Stanciu. {i a[a a fost. Les jeux
sont fait, rien ne va plus!
A disp`rut, \ns`, din peisajul conducerii CSM vicepre[edinta Aida Popa.
Locul ei a fost luat, tot dup` regula
jocului „e de-al lor", de judec`torul Ionu]
Matei. Azi, el e [ef al celui de-al doilea
Complet de 5 care va trebui s` dea
sentin]a \n dosarul Zambaccian \n data
de 6 ianuarie 2013. S` sper`m c` 2014
va aduce Completelor de 5 un plus de
considera]ie pentru adev`ratul act de
justi]ie!

O Curte Constitu]ional`
contaminat`

|nc` din luna iunie a lui 2013, judec`toarea blond` de la CCR, Iulia Motoc,
a \nceput s`-[i fac` bagajele c` s` plece
la CEDO \n locul profesorului Corneliu
Bârsan.
„Campania" de culise [i astrele i-au
favorizat ascensiunea. Acum, pentru
români e un câ[tig c` nu mai e la CCR
Iulia Motoc, dar nu [tim dac` [i CEDO va
fi la fel de câ[tigat. Cert este c` profesorului B\rsan i s-a \ncheiat mandatul. |n
schimb, familia B\rsan tr`ie[te \n continuare cu securea DNA deasupra capului,
pentru c` anchetatorii n-au binevoit timp
de un an de zile s` dea un verdict clar \n
dosarul deschis la plezneal` \mpotriva
judec`toarea Gabriela B\rsan. Iar, dac` \n
2013, ar fi trebuit s` avem un r`spuns
imediat la verdictul dat de conducerea
Cur]ii de la Strasbourg, care a ar`tat,
negru pe alb, c` procurorii DNA au

\nc`lcat imunitatea judec`torului european Corneliu B\rsan, [i nu l-am avut,
este pentru c` nesim]irea a devenit
maxim`!
|nc` ceva important: \ncepând cu 9
iunie, fostul [ef al DNA, Daniel Morar [ia intrat \n pâinea constitu]ional` [i \n
rob` vi[inie, preluând mandatul de judec`tor pe 9 ani la CCR, dup` ce fusese
numit de Traian B`sescu, \n 25 martie
2013.
Marele noroc al lui Morar este c` st`
la [edin]e lâng` fostul ministru al
Justi]iei, Mona Pivniceru, [i ea numit`
anul acesta la CCR, dup` ce nu a vrut \n
ruptul capului s` fie de acord cu rocada
Kovesi-Morar impus` de Pactul de coabitare. Doar a[a poate s` ia noti]e
Morar \n CCR de la un judec`tor pur
sânge!

Hayssam, adev`rul nespus
[i corup]ia la magistra]i
Cele mai r`sun`toare cazuri de
corup]ie din sistemul judiciar ale anului
2013 au fost ale judec`toarelor Viorica
Dinu [i Antonela Costache de la Tribunalul Bucure[ti, Viorica C\rstoiu de la
Curtea de Apel Bucure[ti [i Dumitru
Cristudor de la DNA.
|n iulie 2013, Omar Hayssam a fost
adus \n ]ar`. Trecuser` opt ani de
a[teptare.
N-a zis nimic, de[i toat` lumea se
a[tepta s` bubuie cu dezv`luiri. {i acum
st` la fel de cumin]el \ntre zidurile
pu[c`riei ceea ce ne face s` credem c`
e cât se poate de adev`rat atunci când
se spune c` pre]ul cel mai mare este cel
pe care ]i-l d` adev`rul nespus!

Cu bâta pe mass media
|n aceea[i lun`, iulie, postul de televiziune „Antena 3” a devenit ]inta pe fa]`
a procurorilor DNA. Audieri peste audieri
[i trimiterea \n judecat` a directorului
Antena Group a fost de la \nceput iminent`, \nc` de la s`ltarea din strad` a lui
Sorin Alexandrescu.
Tot \n 2013, tripleta H`ineal` – Ghica
– D`nile] a formulat plângeri \mpotriva
„Antenei 3” la CNA, angrenând institu]ia
CSM \ntr-un r`zboi stupid cu jurnali[tii,
care va l`sa urme de ne[ters, negative
pentru Consiliu. Acest asalt asupra „Antenei 3” continu` [i azi sub diverse
forme, prin personaje aservite democratliberalilor, a[a dup` cum [i asupra siteului Lumeajustitiei.ro exist` diverse
\ncerc`ri de \ncorsetare.
|n splendoarea acestui circ antipres`,
parlamentarii no[tri, \n majoritate ai actualei puteri, au trecut cu vederea existen]a \n noul Cod penal, care va intra \n
vigoare de la 1 februarie 2014, a unui articol absolut nedemocratic [i neconstitu]ional, numit „Presiuni asupra
jus-ti]iei".
De[i Lumeajustitiei.ro a sesizat, \n premier` acest articol, pân` acum Parlamentul României nu l-a abrogat. S` fie [i
acesta un compromis scris \n Cartea
Coabit`rii?
|n iulie 2013, Lumeajustitiei.ro a \m-

UNHCR: Proiectul de lege
privind imigra]ia
ar putea crea un climat
de discriminare etnic`
|naltul Comisariat al Na]iunilor Unite pentru Refugia]i
(UNHCR) a condamnat noul proiect de lege privind
imigrația propus de premierul britanic David Cameron,
afirmând c` acesta i-ar putea stigmatiza pe str`ini [i ar
crea un „climat de discriminare etnic`”, relateaz` The
Guardian.
Biroul |naltului Comisar al Na]iunilor Unite pentru
Refugia]i, António Guterres, a invocat, într-un document
foarte critic, temeri privind faptul c` noua lege privind
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Cosmetizare de ochii lumii
|n septembrie 2013, alt scandal!
Procurorului Lucian Papici i s-a dat
delegare pe func]ia de [ef al Sec]iei I-a,
de c`tre [efa Kovesi, pentru c` ministrul
Justi]iei, Robert Cazanciuc, „a uitat” s`-[i
exercite prerogativa de a face o nou`
propunere. Noroc c` ceva mai târziu, Papici a fost detronat, dar a r`mas [ef birou
\n sec]ia pe care a condus-o!
La Sec]ia a I-a a DNA a fost numit
Claudiu Dumitrescu, adus \napoi de la
DLAF, aerul devenind cât de cât mai respirabil. Numai c`, brusc, a devenit iar
toxic. când Mariana Alexandru, fosta adjunct` a lui Papici [i anchetatoare a lui
Adrian N`stase, a fost uns` adjunct` la
Sec]ia a II-a, so]ul Ion Alexandru, [i el [ef
la Sec]ia corup]iei militare de la DNA,
f`când parteneriat perfect [i la serviciu
cu so]ia.
Gheorghe Popovici [i D`nu] Volintiru
au fost numi]i [i ei la conducerea Sec]iei
I-a din DNA, dup` ce au muncit \n superheirupism la dosarul „RSC-RDS vs ANTENA” [i „Trofeul Calit`]ii".
De la ei ce a[tept`ri s` avem \n 2014,
an de europarlamentare [i alegeri preziden]iale? Cu Biblia pe capot`, pe uli]ele
patriei? S` sper`m c` nu se va mai \ntâmpla niciodat` acest asalt de veritabil`
justi]ie comunist`!
S` nu uit`m [i faptul c`, \n 2013,
procurorii care au servit sub arma portocalie au fost promova]i la ICCJ de[i \n
via]a lor n-au f`cut decât anchete, nicicum nu [tiu ce \nseamn` o judecat`
impar]ial`!
E cazul procurorilor Horia {elaru [i
Marius Foito[. Primul a avut grij` de
dosarul afacerilor imobiliare B`sescuC`[uneanu cât a fost [ef la Sec]ia de
urm`rire penal` a PICCJ dup` ce fusese
ridicat la gradul de locotenent-colonel,
direct din gradul de sergent major, de
c`tre Traian B`sescu, \n 2011.
|n ce-l prive[te pe Foito[, acesta i-a
]inut \n corzile unui dosar contraf`cut pe
reputatul expert C`t`lin Grigora[ [i pe
fosta adjunct` a acestuia de la INEC [i
neavând ce s` g`seasc`, \nainte de a
p`r`si Parchetul pentru \nalta Curte, cu
mintea cea de pe urm`, a dat NUP.

Dosarele grele cu miros
de PDL, ]inute la sertare!
Ar mai fi multe, multe de ad`ugat \n
acest bilan]. Ve]i g`si \ns` toate evenimentele, anchetele [i dezv`lurile \n
arhiva noastr` pe acest an. R`mâne de
ad`ugat, referindu-ne la o alt` arhiv`,
cea a DNA, c` \n 2013, aceast` institu]ie
a continuat s` ]in` la sertar dosarele
unor oameni din PDL sau apropia]i ai
acestora [i care privesc nereguli comise
\n timpul nenum`ratelor guvern`ri Boc.
De[i Corpul de control al Primului
ministru a f`cut, \n toamna anului 2012,
circa 30 de sesiz`ri penale la DNA, care
cuprindeau dezv`luiri cu privire la
fraudele de sute de milioane de euro din
institu]iile conduse timp de patru ani de
PDL, procurorii DNA au avut alte treburi

imigra]ia ar afecta comunit`]ile [i ar duce la marginalizarea refugia]ilor [i solicitan]ilor de azil.
Guterres este îngrijorat c` refugia]ii legali [i
solicitan]ii de azil vor fi afecta]i, la rândul lor, de noile
restric]ii, deoarece proprietarii, medicii [i b`ncile vor
avea dificult`]i în stabilirea statutului acestora. Comisarul ONU a afirmat c` aceste grupuri protejate vor suferi
discrimin`ri dac` legisla]ia va fi adoptat`.
„Prevederile din proiect par de natur` s` conduc` la
stigmatizarea solicitan]ilor de azil, refugia]ilor [i beneficiarilor de protec]ie subsidiar` în opinia public` [i prin
faptul c` le va fi negat accesul la locuin]e [i conturi bancare”, a afirmat UNHCR într-o not` informativ` c`tre
parlamentarii britanici.
' „|naltul Comisar ONU pentru Refugia]i este îngrijorat
c`, dac` vor fi introduse, aceste m`suri ar contribui la
un climat de confuzie [i discriminare etnic`, lucru care
ar putea submina perspectivele pe termen lung privind

importante, printre ele fiind smotocirea
jurnali[tilor neobedien]i!
Finalul de an a fost unul de balamuc.
Modific`rile aprobate de Parlament la
noul Cod penal, proiectul de lege pentru
amnistie [i gra]iere colectiv` au flambat
societatea magistra]ilor \n a[a hal \ncât
|CCJ, pentru prima dat`, a atacat la CCR
modific`rile din cod.
Pe parcursul anului, CSM, prin [efa
Oana H`ineal`, a f`cut tot felul de demersuri pe la Comisia European`, astfel
c` percep]ia reprezentan]ilor CE a r`mas
negativ` vizavi de politica Guvernului
României, iar Inspec]ia Judiciar` a fost
ocupat` mai tot timpul cu sesiz`ri prin
care magistra]ii critica]i \n pres` au cerut
s` fie albi]i imediat [i s` li se apere reputa]ia.
|nceputul anului 2014 va fi unul furtunos, cu alegeri la CSM unde procurorii
vor for]a iar`[i ocuparea scaunului de
pre[edinte. |n parchete, [efii sunt aceia[i,
doar [i-au schimbat scaunele \ntre ei, cu
mandate pân` \n 2016.
Cine garanteaz` c` \n 2014 vom avea
o Justi]ie echilibrat` cu celelalte dou`
puteri \n stat?

Lumeajustitiei.ro a sesizat
Comisia European`
La finele lunii noiembrie 2013,
Lumeajustitiei.ro a transmis Secretariatului General al Comisiei Europene [i
secretarului general adjunct Michel Servoz (care a condus delega]ia de evaluare
pe MCV \ncheiat` \n România \n
27.11.2013) o scrisoare \n care sunt sesizate problemele reale ale Justi]iei [i
caren]ele sistemului judiciar. Am realizat
acest demers pentru c` ultimele rapoarte MCV au dovedit c` percep]ia la
nivel european nu este una obiectiv`, iar
reprezentan]ii Comisiei au primit pân`
acum tot felul de inform`ri false sau
trunchiate din partea conducerilor institu]iilor reprezentantive ale Justi]iei
române.
Dac` la nivelul Comisiei Europene s-a
luat act de cele transmise de noi, vom
vedea \n cuprinsul Raportului MCV din
ianuarie 2014.
Dac` nu, \nseamn` c` Europa preia
doar ceea ce \i convine, din interese care
nu privesc România, ci men]inerea suprema]iei politice asupra unei ]`ri pe
care se str`duiesc s` o ]in` \n afara
spa]iului Schengen, \n mod discre]ionar.
Noroc c`, din mai 2014, a[a cum stau
sondajele privind alegerile europene,
Partidul Popular European va pierde suprema]ia \n Parlamentul European, iar
to]i comisarii care ne monitorizeaz` vor
fi schimba]i.
Grupul de interese care controleaz`
Capitolul JAI pe România va pierde
sus]inerea [i adev`rurile vor ie[i la
lumin`.
Vom avea parte de o schimbare de
macaz cu dezv`luiri interesante [i, intuim
noi, cu deschideri de dosare unor personaje care au condus Justi]ia, la diferite
nivele de vârf, având interese str`ine
no]iunii de independen]a a Justi]iei.

Adina A. STANCU
R`zvan SAVALIUC
www.luju.ro 22 Decembrie 2013

integrarea acestor persoane [i s-ar putea dovedi
d`un`tor pentru coeziunea social`”, se mai arat` în
aceast` not`.
„|n plus, |naltul Comisar ONU pentru Refugia]i se
teme c` tipurile de documente pe care le ]in solicitan]ii
de azil, refugia]ii, beneficiarii de protec]ie subsidiar` [i
apatrizii pot fi variate [i complexe, iar proprietarii [i al]i
furnizori de servicii ar putea interpreta gre[it legalitatea
statutului acestora”, continu` UNHCR.
David Cameron a propus proiectul de lege pentru a
lua m`suri împotriva imigran]ilor ilegali, restric]ionând
accesul la conturi bancare [i la locuin]e, precum [i
for]ându-i pe imigran]ii temporari s` pl`teasc` pentru
serviciile publice, inclusiv cel medical.

Amos News
27 Decembrie 2013

Monitorul Drepturilor Omului

Mapamond
Amprentarea
românilor,
\n tradi]ia
ecusonului
german
Pre[edintele
Comitetului
pentru Afaceri Externe al Parlamentului European, Elmar Brok,
a cerut zilele trecute ca imigran]ii români s` fie amprenta]i.
Mânc`torul de wur[ti coco]at
\n vârful piramidei Uniunii Europe sus]ine c` persoanele care
vin \n Germania cu scopul de a
cere ajutoare sociale trebuie expulzate \n ]ara lor de origine.
Gândirea fascistoid` a unui
parlamentar al Uniunii Europene nu a atras criticile cuvinte din
partea Germaniei [i nici ale ambasadorului României de la
Berlin, care ar fi trebuit s` explice nostalgicilor germani c`
România nu tolereaz` o astfel
de h`r]uire a propriilor cet`]eni,
ast`zi adu[i \n pragul s`r`ciei
tocmai pentru c` ne-am deschis
pia]a pentru produsele germane.
Dar nu numai atât. Consecven]i cu apetitul pentru cârna]i nem]e[ti, nu doar \n
preajma s`rb`torilor de iarn`,
politicienii de la Bucure[ti au
ratat [ansa s`-l declare pe acest
parlamentar cu alur` caricatural` din cabaretul „cu [i f`r`
masc` (sau casc`!)” c` este un
privilegiu [i nici pe departe ceva
firesc ca românii s` cumpere de
la Lidl sau Aldi.
Obi[nui]i s` mul]umeasc` cu
supu[enie Germaniei cu c`ciula
\n mân`, se fac ast`zi c` nu aud
du[m`nia unui politician german, aflat \n slujba Bruxellesului, sus]inut [i pe banii
contribuabililor români.
Dezindustrializarea impus`
de Bruxelles i-a f`cut pe români
[omeri [i i-a alungat de acas`
spre o Europ` pseudo-unit`
unde sunt trata]i cu vitregie.
Avansul tehnic al Germaniei
permite ast`zi [i o mai bun`

supraveghere a altor etnii prin
amprentarea lor, decât ecusoanele de stof` cu steaua lui
David din timpurile guvern`rii
na]ional-socialiste de la Berlin.
Uniunea Cre[tin-Social` din
Bavaria, partenerul de coali]ie
\n cabinetul Merkel III, este vârful de lance al ostilit`]ilor \mpotriva
„migra]iei
s`r`ciei”

intracomunitare. Cet`]enii europeni de mâna a doua,
românii [i bulgarii, au doar
dreptul s` munceasc` pe
planta]iile sau fabricile germane, \ns` nu s` se bucure [i
de nivelul social de protec]ie
oferit de Germania.
Gra]ie denumirii partidului
de uniune social`, dar [i cre[tin`, nu asociem du[m`niile din
ber`riile bavareze cu ideea continuit`]ii social-fascistoide a
Münchenului, adic` a Hitlergradului de cândva.
O astfel de propunere a
domnului Elmar Brok i-ar fi
asigurat \n regimul lui Hitler,
numit ast`zi de unii melancolici
„Adi”, cel pu]in dou` stele la
epole]i ori medalia „Crucea
Sudului” \n regimul de apartheid pentru merite aduse Pretoriei \n domeniul perfec]ion`rii
segreg`rii rasiale.
Din p`cate, Elmar Brok nu
are ast`zi decât cea mai \nalt`
distinc]ie a Germaniei Federale.
Noi, românii, s`raci, dar mul]i
[i uni]i, am putea cu u[urin]`
explica europenilor pauperiza]i,
de la Atena la Lisabona, c` doar
un drum spre o protec]ie vamal` care s` \mpiedice exporturile germane scumpindu-le ar
obliga Berlinul la respect.

Guvernul Olandei
inten]ioneaz` s` introduc` o
tax` de 16 euro pe zi pentru
de]inu]ii din \nchisori

Aceea[i sum` ar putea-o pl`ti [i cei din
institu]iile de psihiatrie, precum [i p`rin]ii copiilor
din [colile de corec]ie. [i asta pentru c` cet`]enii
olandezi nu mai vor s` pl`teasc` \ntre]inerea acestor categorii.
|n cazul \n care va fi adoptat`, taxa ar urma s`
se aplice pentru primii doi ani de deten]ie, astfel
c` s-ar ajunge la o sum` de aproximativ 11.000

|napoi la propria moned`,
sau de ce nu [i o nou` integrare
a sudului f`r` Germania, ar fi la
fel de rodnic la capitolul respect
precum convertirea prin decret
a creditelor \n valut` \n lei,
ar`tând Berlinului c` o Austrie
pe butuci este mai costisitoare
pentru Bruxelles decât ajutorul
social. Nu este nevoie s`
desc`rc`m o basculant` cu ro[ii
de Lidl \n fa]a sau
pe fa]ada ambasadei germane
de la Bucure[ti \n
semn de protest
\mpotriva unei
afirma]ii discriminatorii a unui politician german.
Berlinul s` nu
uite c` Europei \i
datoreaz` stabilitatea politic` de
dup` 1945 [i prosperitatea economic`. Dup` ce Europa a iertat
Germania de datoriile de r`zboi
[i a permis unui stat relativ
tân`r, \nfiin]at doar la 1871,
care suferea deja din fa[` de un
mit al externaliz`rii, fiind produsul nenatural al unei integr`ri
r`zboinice, Berlinul ar face bine
s` fie mai prudent [i mai generos cu s`r`cia pe care a produs-o \n Europa.
Un excedent comercial cu
UE, criticat pentru inechitatea sa
de o \ntreag` planet` [i realizat
printr-un sistem monetar bazat
pe cursuri fixe, tributar uniunii
de cliring naziste, [i o cotiza]ie
net` pe cap de locuitor german
c`tre Bruxelles de € 78 sunt
[anse de a dovedi generozitatea Germaniei adesea pomenit` de conduc`torii de la
Berlin. Eu unul a[ asigura
oricând Berlinul c` nici un
român nu ar cere ajutor social
\n Germania dac` nem]ii ne-ar
da banii din datoria de cliring
ast`zi echivalent` cu aproximativ 19 miliarde de euro.

APEL ÎN POLONIA
DE BOICOTARE
A RE}ELEI BRITANICE TESCO ,
DUP~ CRITICILE LUI CAMERON
PRIVIND IMIGRA}IA
Partidul ]`r`nist din Polonia (PSL), membru al coali]iei guvernamentale de la
Var[ovia, a lansat un apel la
boicotarea re]elei britanice
de hypermarketuri Tesco,
dup` criticile premierului
britanic David Cameron la
adresa imigran]ilor polonezi.
„A venit vremea s` spunem 'nu' politicilor premierului
Cameron.
|i
îndemn`m pe polonezi s`
boicoteze re]eaua Tesco", a
declarat Jan Bury, liderul
grupului parlamentar al partidului PSL.
„Nu putem r`mâne indiferen]i când David Cameron îi jigne[te pe
polonezi [i atac` familia
polonez`", a ad`ugat politicianul polonez.
Polonia se va opune, la
nivelul Uniunii Europene,
oric`rui plan de modificare
a regulilor imigra]iei la nivel
comunitar, a avertizat premierul Donald Tusk, dup`
ce omologul s`u britanic,
David Cameron, a evocat
posibilitatea modific`rii criteriilor de acordare a indemniza]iilor imigran]ilor
din UE. „Dac` cineva
dore[te modificarea unui

tratat UE pentru a face acest
lucru posibil, fie c` este
vorba de David Cameron
sau de oricine altcineva,
Polonia va exercita dreptul
de veto", a declarat Tusk.
Premierul Marii Britanii,
David Cameron, a criticat,
într-un interviu acordat
BBC, privilegiile de care
beneficiaz` imigran]ii polonezi din Marea Britanie.
|n acela[i interviu, Cameron a declarat c` inten]ioneaz`
s`
exercite
presiuni la Bruxelles pentru
a limita accesul cet`]enilor
UE pe pia]a britanic` a
muncii [i c` va transforma
reducerea imigra]iei într-o
prioritate a renegocierii
rela]iei cu UE.
Cameron insist` c` Marea Britanie trebuie s`
schimbe modul în care imigran]ii pot solicita indemniza]ii sociale [i, în acela[i
timp, s` limiteze num`rul
celor care vin în c`utarea
unui loc de munc`, teme
incluse printre subiectele
pe care Londra dore[te s`
le discute cu celelalte state
membre UE.
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Radu G OLBAN
Cotidianul.ro 7 Ianuarie 2014

de euro, potrivit incont.ro. Mai mult, pe lâng` plata
celor 16 euro pe zi, autorit`]ile ar putea s`-i oblige
pe de]inu]i s` acopere [i costurile investiga]iilor [i
ale proceselor.
Prin aceste m`suri, Guvernul ar face o
economie la bugetul de stat de aproximativ 65 de
milioane de euro pe an.
|n timp ce Olanda se gânde[te cum s` fac`
economii, \n România, costul lunar al unui de]inut
este de 2.397 de lei. Cea mai mare parte din
sum`, respectiv 1.619 de lei o reprezint` cheltuielile de personal. Anul trecut, \n cele 43 de penitenciare din România, existau un num`r mediu de
31.720 de de]inu]i.
( Yahoo.com 14 Ian. 2014)
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Fran]ei nu îi este „ru[ine”
de politica sa fa]` de rromi
Pre[edintele francez Francois Hollande a afirmat mar]i
(14 ianuarie) c` Guvernului nu îi este „ru[ine" de politica sa
fa]` de rromi, în timp ce un raport arat` c` num`rul
expulz`rilor a atins un nivel record în 2013, scrie Mediafax.
Fran]a a expulzat în 2013 aproximativ 20.000 de rromi
din taberele lor, de dou` ori mai mult decât în 2012, potrivit
unui raport prezentat de Liga pentru Drepturile Omului
(LDO) [i Centrul european pentru drepturile romilor (ERRC).
„Dac` v` pune]i întrebarea: ne este oare ru[ine pentru tot
ce am f`cut? Nu!”, a declarat Hollande în cursul unei conferin]e semestriale de pres`, respingând o „politic` a
cifrelor” [i afirmând c` totul a fost f`cut în conformitate cu
principiul „respect`rii drepturilor”.
„Aceasta este o întrebare foarte dificil`, deoarece efectiv
este vorba de o popula]ie de origine român`, rrom`, care
vine în Fran]a, se stabile[te aici [i caut` un ad`post”, a afirmat pre[edintele francez, subliniind totu[i c` „nu exist` alte
reguli decât punerea în aplicare a legii, ceea ce încerc`m s`
facem”.
„Am c`utat întotdeauna s` respect cele dou` principii: cel
al ospitalit`]ii [i, în acela[i timp, al respect`rii drepturilor”, a
spus Hollande, ad`ugând c` acest subiect ar trebui s` fie
„tratat la nivel european”, iar statele ar trebui s` „coopereze”
în acest domeniu.

HotNews.ro
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Caleidoscop

Nici când au venit sovieticii
n-a fost mai grav ca azi pentru România,
stat pe cale de disolu]ie,
at
a t ra g e aten]ia is toricul D i n u C . G i u r esc u

„Nici \n ‘44, când au venit trupele sovietice, România n-a fost \ntr-o situa]ie
mai grav` decât este acum”, a declarat
academicianul Dinu C. Giurescu, duminic` seara, la emisiunea lui Radu
Tudor de pe „Antena 3”.
Iat` câteva dintre semnalele de alarm` trase de marele istoric, singurul, se
pare, care are t`ria moral` și for]a intelectual` de a aten]iona românii c` ]ara
lor e pe cale de a nu mai exista: „O ]ar`
poate fi \mpins` spre destr`mare pe mai
multe c`i: economic, prin acapararea institu]iilor statului de grupuri de interese,
prin dezorganizarea \nv`]`mântului, distrugerea sistemului public de s`n`tate [i
pierderea celui propriu de asigur`ri, cât
[i prin «conlucrarea» tuturor acestor factori. Este cazul României.
Dup` decembrie 1989 a avut loc lichidarea, la propriu, a peste 90% din industria româneasc`, odat` cu reducerea
masiv` a produc]iei me[te[ug`re[ti, \n
timp ce \ntreprinz`torii autohtoni par
mai curând ignora]i de forurile de decizie.
|n prezent, la ordinea zilei este privatizarea (vânzarea) resurselor minerale [i

energetice, \nso]it` de afirma]ia – nedemonstrat` – a independen]ei energetice a ]`rii!
Harta \ntocmit` de Agen]ia Na]ional`
pentru Resurse Minerale arat` c` toate
zonele României, inclusiv platoul aferent
M`rii Negre, sunt cuprinse \n perimetrele
de exploatare acordate la 26 companii
str`ine.
Cu ce r`mân cet`]enii acestei ]`ri \n
urma acestui val de explor`ri-exploat`ri?
Dup` contractele aflate \n lucru, cu
foarte pu]in [i, \n plus, la
cheremul celor care efectueaz`
forajele. Adio, independen]`
energetic`!
Sistemul bancar este controlat \n propor]ie de peste 90%
prin sucursalele din România
ale b`ncilor din alte ]`ri.
Recapitalizarea CEC-ului –
capital românesc – este refuzat` de instan]ele europene.
Oare se preg`te[te s` moar` [i
cea mai veche banc` popular`
româneasc`?
Prin \mprumuturile contractate de la Fondul Monetar Interna]ional, Banca Mondial` [i Banca
European`, asupra cet`]enilor apas` cea
mai mare datorie din istoria contemporan` a României.
Institu]iile statului – atât la nivelul superior decizional, cât [i pe trepte intermediare – sunt direc]ionate de
reprezentan]i ai cercurilor de interese
transpartinice constituite de mul]i ani.
|ncerc`rile de a repune legea \n drepturile ei se izbesc de refuzul net al acestor reprezentan]i, sub felurite „motiv`ri“.
Nu au reu[it pân` \n prezent nici
\ncerc`rile de a clarifica [i eventual
sanc]iona multiplele „combina]ii“ pe

seama avu]iei publice. Vorbim \ns`
repetat [i insistent de independen]a
justi]iei.
Rolul [i menirea parlamentului – bine
definite [i formulate \n teorie – r`mân a
fi verificate [i \n practic`.
{tergerea treptat` a identit`]ii, a con[tiin]ei apartenen]ei la na]iunea român`
se opereaz`, de mai mul]i ani, direct
asupra tinerilor prin \nv`]`mânt, mai ales
prin disciplinele umaniste – limba [i literatura [i istoria românilor.

Opera]iunea se efectueaz` prin stabilirea curriculei [i a unor tipare obligatorii pentru manuale, care, prin \ns`[i
alc`tuirea lor, \ndep`rteaz` \ncet [i sigur
tineretul de la disciplinele respective.
}elul educa]iei globaliste este ast`zi
formarea unui om al secolului XXI interesat de valori materiale [i pseudo-culturale, f`r` identitate na]ional`. Cu alte
cuvinte, un «p`lma[» modern.
Deteriorarea sistemului public de s`n`tate din multiple cauze a devenit vizibil` iar exodul medicilor [i a personalului
sanitar continu`. |ncorporarea cet`]eanului \ntr-un sistem de asigur`ri prin

Unul dintre serverele
de spionaj ale N.S.A.
s-ar afla \n România

Informa]ia apare pe un site de peste ocean unde
a fost publicat` o list` de ]`ri \n care s-ar afla
serverele X-Keyscore, scrie antena3.ro.
Potrivit sursei citate serverele s-ar afla chiar \n interiorul ambasadelor.
La \nceputul lunii iunie 2013, cotidianul The
Guardian a publicat o hart` care arat` \n ce grad
sunt supravegheate ]`rile lumii de Agen]ia Na]ional` de Securitate (NSA), prin programul Boundless Informant. Unealta, care \nregistreaz` [i
analizeaz` zonele din care vin informa]iile, relev` c`
toate ]`rile Europei sunt supravegheate, dar ochiul
NSA se opre[te \ndeosebi asupra Germaniei.
Harta multicolor` stabile[te trei grade de supraveghere: verde, care \nseamn` c` un nivel de
aten]ie sc`zut al NSA, galben [i portocaliu pentru
un nivel mediu de supraveghere [i ultimul [i cel mai
mare grad de supraveghere, ro[u.
Toate statele Uniunii Europene prezint` diferite
nuan]e de verde – implicit România – cu excep]ia
Germaniei, care este colorat` \n portocaliu.
Documentele ob]inute de cotidianul The
Guardian, arat` c` programul Boundless Informant
le permite utilizatorilor s` aleag` o ]ar` de pe hart`
[i s` verifice volumul de metadate pe care \l
prezint`.
Cele mai multe informa]ii au fost strânse, \n mod
deloc surprinz`tor, din Iran: 14 miliarde de rapoarte
\n 30 de zile. }ara lui Mahmoud Ahmadinejad este
urmat`, \n ordinea aceasta, de Pakistan, Iordania,
Egipt [i India.

|n Transnistria, autoproclamata republic` separatist` sus]inut` de ru[i,
un cet`]ean basarabean tr`ie[te o
poveste de co[mar.
„Evenimentul zilei” relateaz` o
poveste care ar p`rea incredibil` dac`
nu ar avea loc \n Transnistria, ]ar` renumit` pentru abuzurile autorit`]ilor
\mpotriva cet`]enilor moldoveni.
Evz. relateaz` cazul unui \ntreprinz`tor basarabean, Vitalie Eriomenco, for]at de
reprezentan]ii statului
separatist din Transnistria s` renun]e la
toat` averea sa.
Modul \n care au
procedat autorit`]ile
transnistrenii este aproape halucinant: o combina]ie de metode tipice
racke]ilor [i recuperatorilor de bani cu
metodele sovietice de intimidare, respectiv \nscenarea de procese pentru
false infrac]iuni (a se vedea, p`strând
propor]iile, cazul oligarhului Hodorkovski \nchis \n urma unui proces
politic comandat de Kremlin.)
Vitalie este un (fost) tân`r \ntreprinz`tor basarabean din Transnistria.
Moldoveanul, \n vârst` de 36 de ani,
[i-a deschis o afacere cu pâine
„ieftin` [i bun`", spune familia lui, [i
devenise prosper.

companii interna]ionale \nseamn`
supunerea acestui cet`]ean \n final unor
reguli standard, f`r` leg`tur` cu posibilit`]ile [i evolu]ia ]`rii respective, \n
cazul de fa]`, România. Procesul este \n
curs.
Asemenea evolu]ii sunt limpede influen]ate de tendin]ele integratoare ale
Uniunii Europene conduse de o birocra]ie cu reguli proprii.
Reglement`rile succesive – care merg
pân` la re]eta de preparare a „mititeilor“
– ca [i impunerea regionaliz`rii continentale (obligatorie) – duc spre [tergerea identit`]ii statelor europene.
|n ultim` instan]` vine op]iunea
esen]ial` a fiec`rui om politic român.
Cât` voin]` are – dincolo de apartenen]a la un partid – de a p`stra [i ap`ra
valorile proprii române[ti – materiale,
morale [i culturale? Cât de mult mai este
dispus s` se plece, repetat, \n fa]a directivelor, regulamentelor [i grupurilor de
presiune din interior [i din afar`?
Cu prea pu]ine semne pozitive, atitudinile oamenilor politici nu sunt \ncurajatoare. Tendin]a merge spre sl`birea \n
continuare [i chiar destr`marea statului
[i a na]iunii.
Apare ca [i cum s-ar dori s` nu se
schimbe ceva fundamental, ca starea
existent` \n 2011-2012 s` r`mân` \nc`
o genera]ie cel pu]in.
Vom merge \n continuare spre
destr`mare sau dimpotriv` spre o redresare – deocamdat` greu de \ntrev`zut?
|ncotro ne \ndrept`m, Doamne?”
Profesorul Dinu C. Giurescu este parlamentar, ales pe listele Partidului Conservator. |ncerc`rile sale disperate de a
trezi clasa politic`, românii \n general la
o atitudine patriotic` de salvare
na]ional`, m`car \n ultimul ceas, par a fi
f`r` sor]i de izbând` \n condi]iile \n care
s-a instituit și consolidat un monopol antina]ional \n toate domeniile, iar reac]iile
din interior lipsesc sau sunt mai degrab`
de acceptare interesat`.

Devenise, c`ci prosperitatea lui nu
a durat foarte mult timp.
Basarabeanul [i-a „donat" fabricile
de pâine unui deputat transnistrean,
dup` ce a fost \ncarcerat \n urma
unui dosar despre care familia sa
sus]ine c` e m`sluit, acuzele care i
s-au adus fiind evaziune [i de furtul
averii unui deputat transnistrean.
|nainte [i dup` arestare, Vitale a
fost torturat, b`tut, amenin]at, [antajat. Moldoveanul ar fi fost supus la
tortur` pentru a fi convins s`-[i
cedeze, gratuit, cele trei afaceri din
domeniul panifica]iei unor apropia]i
ai statului transnistrean.
„A fost dus \n afara ora[ului
Tiraspol [i i s-a dictat de militari s`-[i
sape o groap` care urma sa-i fie mormântul.
Solda]ii aveau mitralierele \ndreptate spre el pentru a-l convinge. I s-a
dat un hârle] pentru asta. Au tras
focuri de arm` asupra lui pentru a-l
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participare [i restul averii \n folosul lui
Petriman Victor, un afacerist pion
folosit de liderii politici de la Tiraspol.
Vitalie a cedat.
Nu atât \n urma b`t`ilor zilnice pe
care le-a primit \n \nchisoare, ci \n
urma unui [antaj.
Pentru a \i \nfrânge voin]a, anchetatorii l-au amenin]at c` \i vor
\nscena fiului s`u, elev de scoal`, un
dosar pentru trafic de droguri [i c`
b`iatul va ajunge [i el \n \nchisoare,
pentru 15 ani.
Vitalie a cedat [i a semnat hârtiile
prin care \[i ceda toate afacerile unor
oficiali transnistreni.
Vitalie a fost arestat \n 2011 [i de
atunci putreze[te prin \nchisori.
Fostul afacerist nu fost e liberat nici
dup` ce [i-a cedat, „cu titlu gratuit"
cotele de participare de la toate
\ntreprinderile unde figureaz` ca asociat.
Dovezile \mpotriva sa au fost „secrete" [i nu i-au fost
prezentate niciodat`.
Familia sa a apelat
la OSCE, CEDO [i la
Guvernul de la Chi[in`u pentru a rezolva aceast` situa]ie.
Drept urmare, Vitalie a fost vizitat
\n \nchisoarea din Transnistria unde
este de]inut de reprezentan]ii OSCE,
Djenifer Brass [i Jaclin Carpenter.

BASARABEAN TORTURAT {I |NCHIS
PENTRU A-{I CEDA AVEREA
STATULUI TRANSNISTREAN
convinge s` fie propriul gropar. I-au
spus c` familia nu-i va mai d` niciodat` de urme, c` va disp`rea cu totul
si nici urm` nu se va g`si”, a declarat
pentru Evz, Vera Eriomenco, mama
lui Vitalie.
Lucrurile nu s-au oprit aici. Pentru
a \l convinge pe Vitalie s` \[i cedeze
toat` averea, autorit`]ile au dus „persuasiunea" la apogeu.
Vitalie a fost \nchis, iar anchetatorii
le-au cerut colegilor s`i de celul` s`-l
\njoseasc` moral [i fizic [i s`-i fac`
via]a \n \nchisoare un iad, pentru a \l
determina s` \[i cesioneze cotele de

|n urma presiunilor acestora, autorit`]ile separatiste au permis familiei s` pl`teasc` câteva controale
medicale pentru Vitalie.
Rezultatele analizelor nu au fost
prezentate rudelor.
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