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10ăcomentarii

Selectarea noilor șefi de la Parchete – o chestiune de
credibilitate

deăLauraăStefană

CumăîiăpoateăconvingeădoamnaăPivniceruăsăăcandidezeăpe
procuroriiă buniă dină sistemă înă condițiileă înă careă presiunile
polit iceăpentruă înlocuireaăactualeiăconduceriăaăparchetului
cuăpersoaneăobedienteăpolit icăsuntăevidente?

Săptămânaă trecută,ă Ministerulă Justițieiă aă lansată anunțul
cuă privireă laă selectareaă nouluiă procuroră generală al
Românieiă iăaăprocuroruluiăşefăDNA.ăProceduraăeăclarăpre-
văzutăădeălegeă–ăministrulăJustițieiăpropune,ăCSMăemiteăunăavizăconsultativ,ăiarăpre edintele
Românieiănume teăsauărespingeămotivatăpropunerea.ăAuăexistatăampleădezbateriă înăultimii
aniăcuăprivireălaăformulaăopt imăăpentruărealizareaăacestorănumiriă–ăpremierul,ăpeăcândăseăafla
înăopoziție,ăsusț ineaăcăăarătrebuiădateătoateăcompetențeleăprivindăaceastăăprocedurăăcătre
CSM.ă Acumă i-aă maiănuanțată poziția.ăEuă credăcăă actualaăreglementareă esteăceaă corectă,
pentruăcăă îmbinăărăspundereaăpolit icăăaăministruluiăJustițieiăcuăopiniaăprofesionalăăpeăcareăo
emiteăCSMă cuă privireă laă candidatulă propusă săăocupeă funcția,ă opinieă deăcareă pre edintele
Românieiă aăținută contămaiă mereu.ăCredă căăeă bineăcaă ministrulăJustițieiă săăfieă lăudatădacă
faceă oă alegereă bunăă iă crit icată dacăă faceă oă alegereă proastă,ă adicăă săă plăteascăă ună cost
polit icăpentruăacțiunileăsale.ăChiară iăatunciăcândăministrulăesteăună(fost)ămagistrat,ăcosturile
polit iceăpentruăformațiuneaăpolit icăăsusț inătoareăexistă.

PersoaneămarcanteădinăconducereaăUSLădiscutăădespreăurgențaăschimbărilorălaăconducerea
DNAăşiăaăParchetuluiăGeneral,ăcăciăancheteleăprivindăneregulileă laăreferendumămergă înainte
subăactualaăconducereă iăgenereazăănopțiăalbeăcelorăcareăseăvădăchemațiăsăădeaăexplicații
înă fațaăprocurorilor.ăPeădeăaltăăparte,ă întreăoameniiăpolit iciă iăministrulăPivniceruănuăpareăsă
existeăoădiferențăămajorăă înăprivințaăfeluluiădeăaăseăraportaă laăact ivitateaăParchetului.ăChiar
înainteădeăaăajungeăministru,ădoamnaăPivniceruăaăținutăpaginaă întâiăaăziarelorăcuăplimbarea
saă înăma inaăcondusăădeăAndreiăNăstase,ăastaădupăăceădeclaraseăcuăcâtevaăzileă înainteăcă
fostulă premierăareă dreptateă dinăpunctă deă vedereă strictă jurnalistică atunciă cândăsusțineă că
dosarulăTrofeulăCalitățiiă (înăcareăaăfostăcondamnat)ăesteăunulăpurăpolit ic.ăDoamnaăPivniceru
s-aăpoziționatăpublică iăalăturiădeădomnulăCostiniuă–ăjudecătorulăimplicatăînădosarulăVoicu.

Lovituraădeăstatăe uatăădinăaceastăăvarăă aăaccentuatăatențiaăacordatăăRomânieiădeăcătre
Comisiaă Europeană,ă care,ă înă dezacordă cuă opiniileă polit icieniloră români,ă aă lăudată constant
DNA.ăDupăăceăauăvăzutăastă-varăădeăceăsuntemăînăstare,ăeuropeniiăauătransmisăpremierului
oă listăă deă solicitări,ă printreă careă figureazăă iă asigurareaă uneiă proceduriă deschiseă şi
transparente,ă bazateă peă criteriiă profesionaleă iă deă integritate,ă deă numireă aă procurorului
generalăşiăaă efuluiăDNA.ăComisarulăRedingăarăfiădorităsăădiscuteăcuăministrulăPivniceruădespre
aceastăă procedură,ă însă,ă înă ultimulă moment,ă ministrulă aă anunțată căă nuă maiă mergeă la
întâlnireaăcuădoamnaăReding,ăpentruăcăăareătreburiămultămaiă importanteă înățară.ăDeăaltfel,
cuăcâtevaăzileăînainte,ăministrulătocmaiălansaseăunăsimulacruădeăprocedurăădeăselecțieăcareăa
generatăreacțiiăextremădeădureădinăparteaăCSM.ă iăComisiaăEuropeanăăaătransmisăBucure -
t iuluiă scrisoriă prină careă î iă exprimăă îngrijorareaă cuăprivireă laă grabaă deă aă înlocuiă peă doamna
Kövesiă iăpeădomnulăMorarădinăfuncții.ăPresatăădinătoateăpărțile,ădoamnaăPivniceruăaătrebuit
săărevizuiascăăproceduraă iăsăăprelungeascăătermeneleăpentruădiferiteleăetapeădinăprocesul
deăselecție.ăRămâneăînsăăproblemaădeăfondăaăcredibilitățiiăproceduriiăcareăeăindisolubilălegată
deăcredibilitateaăministrului,ăpentruăcăăministrulărămâneăsuveranăînăluareaădeciziei.
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Cumă îiă poateă convingeă doamnaă Pivniceruă săă candidezeă peă procuroriiă buniă dină sistemă în
condițiileă înă careă presiunileă polit iceă pentruă înlocuireaă actualeiă conduceriă aă Parchetuluiă cu
persoaneăobedienteăpolit icăsuntăevidente?ăCeăpozițiiăpubliceăaăavutădoamnaăPivniceruăcare
săă justificeăpresupunereaă căădânsaă nuăgânde teă exactă laă felă cuăpolit icieniiă careăoă susțin?
Reacțiaăcvasiinexistentăăaăministruluiălaădeciziileăparlamentuluiădeăaărefuzaăridicareaăimunității
înă cazurileă Dobreă iă Borbelyă esteă ună indiciuă privindă modulă deă poziționareă aă doamneiă Piv-
niceruă cuă privireă laă deciziileă polit iceă careă blocheazăă efectuareaă ancheteloră penaleă în
România.

Cumăsăăschimbiă efiiăParchetului,ăfărăăsăăpierziăpreaămulteăpuncteăpeăplanăexternă iăfărăăsă-ți
ifoneziă imagineaă preaătareăpeă plană intern,ă căciăeăană electorală(alegerileăgeneraleă auăfost

programate,ă supremaă ironie,ă peă 9ă decembrieă –ă ziuaă internaționalăă deă luptăă împotriva
corupției)?ă Astaă eă întrebareaă careă îiă macinăă aziă peă guvernanți.ă Greaă misie,ă vorbaă lui
Caragiale…ă//

Cuvinteăcheie:ăDNA,ă}CCJ,ăDaneilăMorar,ăCodrutaăKovesi,ăMonicaăPivniceru,ăCSM

Referinte:
Consiliulă UE:ă Eă importantă caă progreseleă Parchetuluiă şiă DNAă săă continueă şiă cuă noile
conduceri.ăMCVăpentruăRomaniaăsiăBulgariaăvaăfiămentinut
Consiliulă UEă aşteaptăă noiă rezultateă deă îndeplinireă deă cătreă Româniaă aă celoră 11
recomandăriăaleăCE
PurtatorădeăcuvantăCSM:ăDiscutiileădintreăministrulăPivniceruăsiămembriiăConsiliuluiă -ăutile
siăconstructive.ăRamaneădeăvazutăinăceămasuraăaspecteleădiscutateăvorăfiăconcretizate

Comentarii (10)

Adaugaăcomentariu

03.10.2012ă|ăA.ăB.ăaăscris:
Nu,ădomnuleăWoland,ăcitiÅ£iădarănuăÃ®nÅ£elegeÅ£i.ăÃŽnăcitatulă"SiăComisiaăEuropeana
aătrimisăBucurestiuluiăscrisoriă inăcareăsi-aăexprimată ingrijorareaă ină legaturaăcuăgrabaădeăa-i
inlocuiă peă dnaă Kovesiă siă peă dnulă Morar"ă accentulă frazeiă cadeă peă "graba",ă nuă pe
"Ã®nlocui".

Raspundeăacestuiăcomentariu

28.09.2012ă|ăgeorgeăaăscris:
tinăsaăvaăamintescădnaăLauraăcaăactualaăprevedereă legalaăapartineădneiăMacoveiădinăanul
2005ăcandăaămodificată toateă legileăprivindăstatutulămagistratiloră iară inăzileleăurmatoareăa
venită cuă ună singură candidată domnulă Morar.ă N-aă existată niciună felă deă concursă siă nici
transparentaăprofesionala.ăacumăseăaplicaăaceiaăsiă formulaăpeăcareădvsăatiăagreat-oăaniiăde
zileăsiă inăbazaăcareiaăDanielăaăstatăprocurorăsefăpesteă limiteleălegii.ăv-aducetiăaminteăcum
auăfostăschimbatiă totiăsefiiă anterioriădinăDNA,ăarătbăsaăstit iăpentruă caăeratiăparteăaăONG
uluiăcareăaăfacutăauditulăDNA.ărevocareaătuturoră sefilorădinăDNAă ină2005ăcumăoăvedeti.
senzatiaămeaăesteăcaăavetiăoămizaăpersonalaălegataădeăactualaăconducere.ămaiăganditi-va.
Apropoă deă graba,ă ină cateă zileă auă fostă schimbatiă Amarieă ,ă Suhan,ă Miclescu,ă Draghici,
Chiciu,ă vaă spună euădeă aziă peă maine.ă euă suntăconvinsă caă dl.ă Morară isiă vaăgasiă deă lucru
avandăinăvedereăcompetenteleăprofesionaleăinăindependentaăsa.
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SabraăDaici,ăDirectorăICRăVarşovia.
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invataădeălaăd-voastra!

Raspundeăacestuiăcomentariu

25.09.2012ă|ăwolandăaăscris:
șnă afaraă deă absurditatileă legateă deă lovituraă deă stată peă careă auă incercat-oă majoritatea
parlamentaraăsiă8,5ămilioaneădeăromani,ăputemăsaătragemădouaăconcluziiăseădesprindădin
magistralulăarticolăalădneiăStefan:ă1.ăKovesiăsiăMorarăsuntădeăneinlocuit,ăsuntăsinguriiăcare
potăsaăfieăprocuroriăsefi,ăetc.ă2.ăLegeaăcareăprevedeăcaămandateleăcelorădoiă trebuieăsa
seăincheieănuătrebuieăsaăseăaplice.

27.09.2012ă|ăCristianăaăraspuns:
Perfectăgresităd-leăwoland.ă Dacaăatiă fiăcit ităarticolulăcuăatentieăatiă fiă remarcatăcaăeste
vorbaă despreă inlocuireaă celorădoiă cuă alteă douaă persoaneă careăsaă nuă fieă OBEDșENTE
polit ic,ăcerintaăesentialaă inăpastrareaă independenteiăjustit ieiăsiăactuluiădeă justit ie.ăMare
diferentaă intreăafirmatiileădinăarticolăsiăincercareaăd-traănereusitaădeăaădenaturaăsensul
celoră afirmateă deă d-naă Lauraă peă caareă oă felicită siă euă ptă acestă articolă cită siă ptă cele
aparuteăpinaăacum.ătoateăceleăbune.

27.09.2012ă|ăwolandăaăraspuns:
Citeză dină cuprinsulă articoluluiă peă care,ă cica,ă nuă l-amă citită cuă atentie:ă "Siă Comisia
EuropeanaăaătrimisăBucurestiuluiăscrisoriă inăcareăsi-aăexprimatăingrijorareaă inălegaturaăcu
grabaă deă a-iă inlocuiă peă dnaă Kovesiă siă peă dnulă Morar".ă Faptulă caă legeaă prevedeă ca
mandateleă acestoraă trebuieă saă seă incheieă nuă conteazaă niciă pentruă dnaă Stefană nici
pentruăuniiădeălaăComisie.

28.09.2012ă|ăIrinaăaăraspuns:
@Woland-ăCredăcaăvaămaiăamintitiădinăceăcauzaăaăfostăschimbataămanieraădeănumireăa
sefiloră DNAă siă aă procuroruluiă general.ă șnă 2005ă CSMă eraă 99%ă formată dină fosile
comunisteădinăPSD.MorarăsauăKovesiăn-arăfiăfostăniciodataănumitiădeăprieteniiăluiășliescu.

28.09.2012ă|ăsperantaăaăraspuns:
Aiădreptateășrina,abiaăacumăseăvadăhotiileă dinădecursulăanilor.ăPanaăacum,nimeniănuăa
avută curajulă saă arateă adevarulă golă golută al
polit icienilor,parlamentarilor,magistratilor,bogatilor,etc,etc.ă Fosileleă comunsteă vor
dispareaăinămodănatural,ex.Predescuăcuăsustinatoriiădinămagistratura.

01.10.2012ă|ăwolandăaăraspuns:
Da,ă imiă amintesc.ăAtunci,ă pentruăaă ajutaăefortulă dneiăMacovei,ă Tariceanuăaă trimisăun
dosară cuă abuzurileă PNA.ă Dină acelă dosarăaă fostă retinută doară biletelulă deă insotire,ă sub
denumireaădeă"biletelulăluiăTariceanu".
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