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ÎNGRIJOR RI

În raportul dat publicităţii la
sfârşitul săptămânii trecute,
Comisia de la Veneţia îşi
exprimă îngrijorarea cu
precădere faţă de folosirea
extinsă de către guvernele
de la Bucureşti a
ordonanţelor de urgenţă,
care prezintă „un risc
pentru democraţie şi
pentru statul de drept în
România“. De asemenea,
Comisia este de părere că 
evenimentele şi declaraţiile
din ultimul an
demonstrează „o
îngrijorătoare lipsă de
respect a reprezentanţilor
instituţiiilor statului faţă de
statutul altor instituţii ale
statului, inclusiv faţă de
Curtea Constituţională, ca

Anul justiţiei de fier

de Laura Stefan 

2012 a fost un an încărcat pentru justiț ia din România.
Am avut prima decizie judecătorească definitivă prin care
a fost condamnat cu executare un fost premier, am
avut o tentativă de lovitură de stat dejucată parțial de
puterea judecătorească, am avut cele mai haioase
interviuri pentru funcții de maximă importanță în
Ministerul Public, într-un cuvânt, am avut de toate.
Terminăm anul extenuați după toate aceste premiere și ne întrebăm (firesc) ce ne-o
aduce anul care vine.

În anii ‘90, nimeni nu și-a dorit o justiț ie puternică pentru că marele transfer al proprietății
publice în buzunare private trebuia să se facă în liniște și fără riscuri. Judecătorii și procurorii
erau plătiț i prost, mai prost chiar decât poliț iștii, oamenii buni erau astfel încurajați să plece
din sistem înspre meserii mai profitabile - avocatura sau notariatul. Au rămas, așadar,
magistrații cu vocație, cei care preferau un program predictibil și cei pentru care funcția
era o ocazie să facă afaceri. Nici în magistratură și nici în restul societății românești nu am
reglat relaț iile cu trecutul, nu am aflat cine și cât a colaborat cu regimul de dinainte de ‘89.
Promovarea se făcea în funcție de preferințele președintelui și ale ministrului Just iț iei, iar
condiția pentru numirea la Curtea Constituțională (18 ani de vechime juridică) garanta că
sistemul va rămâne în mâna juriștilor potriviți. După 2003, lucrurile au început să se
schimbe, prin rescrierea legilor după care funcționa sistemul judiciar mai ales sub presiunea
integrării în Uniunea Europeană. Au apărut oameni noi, au apărut dosare de tip nou,
magistrații au început să înțeleagă și să prețuiască independența nou dobândită. În 2005,
anchetarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii a stârnit reacții extreme -
erau primele momente în care cei până ieri intangibili înțelegeau că regulile jocului se
schimbă, că România se transformă.

 

N stase,ăoădecizie-şcoal

Ne-am schimbat mult din 2005 până azi, poate mai
puțin decât ne-ar fi plăcut, poate mai lent decât am
fi vrut, dar ne-am schimbat mult. Sistemul judiciar
arată altfel, dosarele trimise în instanță au altă
anvergură, deciziile definit ive ale judecătorilor în
cazuri importante sunt cit ite și comentate în prime-
time. Așa trebuie, justiț ia nu există în vid, just iț ia e
parte din societatea noastră și e firesc să ne intere-
seze ce spun judecătorii. Decizia judecătorilor ÎCCJ
în cazul Adrian Năstase poate fi comparată cu deci-
ziile instanțelor supreme din țările spre care privim
cu invidie. Judecătorii nu se mai tem să vorbească
despre nevoia de a pedepsi corupția la nivel înalt și
despre faptul că toți cei care abuzează de funcțiile
pe care vremelnic le ocupă vor răspunde în fața jus-
t iț iei. E o decizie-școală, în care ÎCCJ vorbește
despre ce înseamnă justiția într-un stat de drept,
despre modelele sociale și despre obligația
polit icienilor de a gestiona onest resursele publice.
Din punctul de vedere al independenței just iț iei,
trebuie observat că această decizie definitivă este
pronunțată și motivată în timp ce la guvernare se

De acelasi autor

USLăaăpusăgândăr uăseparaţiei
puterilorăînăstat
E de negândit într-un stat de drept ca
Senatul să voteze împotriva aplicării unei
hotărâri ...

USLăşiăcampania:ăUniţiăîmpotriva
justiţiei
Imunități, conflicte de interese,
neocuparea funcției de Avocat al
Poporului - iată doar câteva ...

Cumăaăf cutăMorarăoănuc ătareădin
DNA
Săptămâna trecută, Daniel Morar a făcut
un bilanț al activității DNA sub
conducerea ...

SelectareaănoilorășefiădeălaăParchete
–ăoăchestiuneădeăcredibilitate
Cum îi poate convinge doamna Pivniceru
să candideze pe procurorii buni din
sistem în condițiile ...

Mecanismeădeăfurtăelectoral
Nu faptul că USL și-a propus să scoată la
vot cât mai mulți români e problema, ci
...

Toate articolele (32)

Politica

Editie scrisa | FlorinăDiaconu
UniuneaăEuropean :ăunăanăde
gâfâieliăprintreăpuhoaieădeăprobleme

2012 a fost, pentru UE,
un an de criză foarte
intensă, de frământări şi
fără ...

Editie scrisa | MirelăBanica
Mioriţaăaăcâştigatăalegerile

Există mai multe Românii
polit ice, în care alianţele
se fac şi se desfac nu pe
criterii doctrinare, ...

Editie scrisa | CristinaăAndrei
Recululăeconomiei

Încetinirea zonei euro,
un an agricol afectat de
secetă şi incertitudinile
polit ice care, împreună,
...
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Curtea Constituţională, ca
garant al supremaţiei
Constituţiei“.

STATULăDEăDREPT

Opinia Comisiei de la
Veneția este că „în iulie
2012, guvernul și
parlamentul din România au
adoptat o serie de măsuri
într-o succesiune rapidă,
prin care s-a ajuns la
eliberarea din funcție a
Avocatului Poporului, a
președinților celor două
Camere ale parlamentului,
la limitarea competențelor
Curții Constituționale, la
schimbarea condițiilor
referendumului pentru
suspendarea președintelui
și chiar la suspendarea
președintelui. (...) Aceste

află USL. Puterea polit ică nu mai e în măsură să-i
intimideze pe judecători și nici să schimbe cursul
proceselor. Eu cred că e un lucru important pe care
l-am câștigat în acești ani.

 

Troznindădinăîncheieturi,ăstatulăaărezistat

Nicio lume nu se prăbușește pe tăcute, orice
schimbare de paradigmă socială naște nemulţumiri
pentru cei care pierd. Este firesc să vedem că cei
care își simt puse în pericol privilegiile, cei care se
simt amenințați de justiț ie se revoltă și luptă - e
naiv să ne închipuim că toți miliardarii îmbogățiti
din contracte cu statul sau din accesul
preferențial la resurse publice se vor încolona
firesc la porțile penitenciarelor, după ce își vor fi
recunoscut anterior faptele în fața instanțelor de
judecată. De fapt, vara asta nebună despre asta
a fost, despre încercarea de a captura justiț ia -
nu degeaba se plângeau cei de la USL la televizor
că-s la guvernare, dar n-au încă puterea. Statul
nostru fragil a trosnit pe la toate încheieturile, dar
a rezistat. Da, cu ajutor din afară, cu UE şi SUA,
dar hai să fim onești şi să recunoaștem că, fără
cele câteva puncte de rezistență din interiorul
României, toată presiunea internaț ională ar fi fost în zadar. CSM nu s-a sfiit să vorbească în
apărarea independenței sistemului judiciar și asta i-a enervat peste măsură pe polit icieni,
procurorii au anchetat fraudele la referendum fără să țină cont de amenințările fățișe de la
televizor, Curtea Constituțională a rezistat sub uriașa presiune polit ică și a decis în
conformitate cu normele constituționale, nu cu dorințele polit icienilor.

 

ComisiaădeălaăVeneţiaăpuneădegetulăpeăran

Chiar când scriu aceste rânduri, a apărut pe Internet opinia Comisiei de la Veneția asupra
întâmplărilor de astă-vară care au adus România pe prima pagină a presei internaționale.
Comisia analizează fiecare eveniment din vară și explică exact ce și unde s-a greșit, de ce
statul de drept și democrația presupun înainte de toate o colaborare onestă și corectă
între instituțiile statului, de ce majoritatea nu poate să facă doar ce vrea ea și de ce
trebuie să țină cont de interesul fundamental al țării, de ce nu e normal să te folosești de
o procedură de suspendare în lipsa unor încălcări grave ale Constituției, de ce nu e firesc
să dai doar câteva ore unei instanțe constituționale pentru a judeca lucruri de o
importanță enormă pentru un stat, măsurile privite în ansamblu arată mai înfiorător decât
luate separat, de ce trebuie respectată nu doar litera legii, ci și spiritul ei. Într-un cuvânt,
Comisia de la Veneția ne arată de ce o Românie precum cea de astă-vară nu este un stat
de drept și de ce acest lucru are implicații serioase din punct de vedere democratic. Sper
că după publicarea acestui document vor fi mai puțini cei care vor insista că albul e negru și
negrul, alb. Sunt mulți cei care în România știu să folosească Internetul, minciuna nu mai e
la fel de facilă. Închid acest capitol, poate unul dintre cele mai negre ale democrației
românești din ultimii 10 ani, cu speranța că măcar în mintea lor actorii principali au înțeles
ce aveau de înţeles. Au fost în această vară o mână de oameni care au crezut în reguli, în
democrație și în stat de drept. Deși puțini, ei au învins, pentru că apartenența României la
Uniunea Europeană presupune în mod esențial că acceptăm să jucăm după reguli.

 

Societateaăcivil ,ăcâineleădeăpaz ăalăjustiţiei

A venit toamna și cu ea și faimoasa procedură a
ministrului Pivniceru prin care încerca selectarea
noului procuror general și a noului procuror-șef al
DNA. Am criticat la acel moment opacitatea
acesteia, a crit icat-o și Comisia Europeană. La prima
fereastră de transparență - interviul în fața CSM -, s-
a văzut că am avut dreptate: candidații selectați de
ministrul Pivniceru aveau dificultăți reale în expri-
mare, nu răspundeau la întrebări, erau agresivi față
de intervievatori. După aceste interviuri transmise
live, o țară întreagă s-a lămurit că selecția fusese o
farsă, că cei doi erau departe de procurorii cu
viziune capabili să conducă Ministerul Public și DNA.
Toți procurorii din CSM au dat aviz negativ ambilor
candidați. Ce pare să nu fi înțeles doamna Pivniceru
este că așteptările pe care le avem de la viitorul
procuror general și de la viitorul șef al DNA sunt
foarte mari, că nu oricine poate ocupa aceste
funcții - îi vrem pe cei mai buni.

Editie scrisa | AlexandruăGussi
PDL-ăcrizaămor(t)al

După perioada
postelectorală din 2001-
2002, Partidul Democrat
este pentru a doua dată

în istoria ...

Editie scrisa | RalucaăAlexandrescu
Democrațiaăoriginal ăînăParlamentul
celăMare

„Așa suntem noi,
plagiatorii, mai votați“ –
sintagma surprinde,
sintetic și trist, esența ...

Recomandarea editorilor

Editie scrisa | Cosmin Alexandru
...ăDarămulți
Trebuia să avem cu 50% mai puțini
parlamentari, dar avem cu 25% mai mulți.
Am rămas, în schimb, ...

Editie scrisa | Andreea Pora
Pisicuţulăs-aăf cutăleu.ăCeămai
urmeaz ?
Resemnat pe moment, Băsescu îşi linge
orgoliul şi neputinţa. Rămâne să vedem ...

Editie scrisa | Alexandru Gussi
PDL-ăcrizaămor(t)al
După perioada postelectorală din 2001-
2002, Partidul Democrat este pentru a
doua dată în istoria ...

Editie scrisa | Laura Stefan
Anulăjustiţieiădeăfier
2012 a fost un an încărcat pentru justiț ia
din România. Am avut prima decizie
judecătorească ...

Editie online | Dan Cristian Turturica
Tradareaăcareăaăfacutăposibilaăvictoria
USL
Toate comentariile acuzator-masochiste de
după votul de duminică, de tipul "românii
au ce merită; ...

Subiectele zilei

MarianăVanghelieăşiăOanaăMizil,
verificaţiădeăANI:ăCeiădoiăarăaveaăbani
nejustificaţiăînăconturiădinăLiban
Primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, şi
deputatul PSD Oana Mizil sunt cercetaţi ...

CurteaăConstituţional :ăNumireaăde
c treăParlamentăaăunorămembriăaiăCNA
esteăconstituţional
Curtea Constituţională a decis, joi, cu
majoritate de voturi, că Hotărârea ...

DanăVoiculescuăvaăfiăjudecatăDINăNOU
deăINSTANTAăSUPREMAăînădosarul
privatiz riiăInstitutuluiădeăCercet ri
Alimentare
Dan Voiculescu va fi judecat din nou de
magistraţii instanţei supreme în ...

Guvernulăschimb ăînăregimădeăurgenţ
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măsuri, atât la nivel
individual, cât și privite în
ansamblu, sunt
problematice din punct de
vedere al constituționalității
și al statului de drept“.

Ce va fi în 2013 depinde și de noi, de cum vom
înțelege să apărăm ce am câștigat în acești ani.
Anticorupția e, în primul rând, a noastră, a
cetățenilor; să fim realiști, polit icienii nu prea au de
ce să o iubească. Sunt mult prea multe dosare
trimise în judecată ca să poată fi omorâte toate, iar
procurorii și judecătorii ne-au arătat că au curaj și că
sunt independenți. Depinde de noi să nu îi lăsăm pe

polit icieni să schimbe Constituția ca să îngenuncheze justiția, depinde de noi să reacț ionăm
atunci când, la umbra unei majorități uriașe, se încearcă schimbarea regulilor în timpul
jocului. //

Cuvinteăcheie: justit ie, CSM, Mona Pivniceru, DNA, ANI, Daniel Morar, Horia Georgescu

Referinte:
Romania, incotro? Curajul de a nu ingenunchea
Monica Macovei. Sloganul real al USL este:”Impreuna pentru coruptie”. Romanii risca sa
piarda libera circulatie si locurile de munca in strainatate
Dreptate si Minciuna

Comentarii (22)

>>>ăADAUGAăCOMENTARIUă<<<

20.12.2012 | Spleen a scris:
Comisia de la Venetia a confirmat ca asta vara a fost puci parlamentar, o tentativa de
lovitura de stat esuata. Vinovat exclusiv: USL, o gasca de derbedei polit ici care era sa
arunce tara in aer. Stimati romani, ati ales cum v-a taiat capul, acum poftit i si concluziile
noastre. Ziceti ca daca le aveati mai devreme, alegeati altfel? Le aveÅ£i acum. Ce
alegeti, stimati romani? De-acum inainte. Antene si Realitati? Populism rudimentar,
primitiv? Sila elit ista si dezinteres? Absenteism? V-au spus destui de pe la voi ca a fost
puci, pe sleau. V-au explicat, foarte corect, si de ce a fost. Nu i-ati crezut. Nu v-a pasat.
V-au spus liderii Europei civilizate, in limbajul nostru, civilizat, ca n-a fost bine ce s-a
intamplat. Nu i-ati crezut, nu v-a pasat. Minti si castigi, normal. Dar, sigur, numai cand iti
gasesti clientii. Cei care au mintit si au castigat au fost USL, iar clientii indobitocitii voi,
marea masa de manevra care i-ati votat. Spalati-va pe cap cu guvernul Ponta ( greul de-
abia acum incepe)

Raspunde acestui comentariu

19.12.2012 | Nelu a scris:
Domana Stefan, dumneavostra nu va e rusine de timpeniile astea basiste? Tentativa de
lovitura de stat? Dar cind Basescu a dorit modificarea Constitutiei, stit i dvs cum, de ce
nu ati reactionat? In plus cine va da dreptul sa va erijati in reprezentatnt al justit iei? Ati
facut dreptate vreodata pina acum? Va dati seama ce inseamna acest lucru? Despre
tentativele de subordonare a justit iei desfasurate in mod constant in ultimii 8 ani nu
aveti nimic de spus? Despre numirea ultimului procuror general fara avizul CSM ???? Ca
va vad tare critica pe actuala procedura-din intimplare aveti dreptate- dar se pare ca
aveti orbul gainilr pt restul perioadei. Va sugerez sa mai studiati mediul judiciar, sa mai
lasati propaganda basista si poate scrieti cu mai mult talent data viitoare.

20.12.2012 | jorj a raspuns:
Nelu, esti iertat de cuvintele fara cap scrise , probabil ai inceput polobocul cu vin mai
repede si degustarea in fata calculatorului se vede in prostiile debitate . Daca nu este
asa atunci mai citeste si informeazate corect nu cadea in prostia celor multi electori
USL imbecilizati de securistii specializati in asa ceva . Cu mintea limpede nu sustii astea
.

20.12.2012 | USL=FSN a raspuns:
Fiti atenti, atrag atentia ca pe toate forumurile postacii uselisti vor sa incheie randul;
sa aiba ultimul cuvant. O constat asta pe forumurile EVZ, revista22 etc. Asta se pare
ca a pazit si Nelu asta de mai sus. De ce va pierdeti, baaaii, vremea in deplasare,
incercand sa inghitit i totul cu minciunile si mistificarile voastre? macar va deconteaza
USL-ul ceva, acolo, cat de un sandwich?

20.12.2012 | Scifi a raspuns:
Nelutu, daca ai fi in fata mea te-as face sa-ti inghiti cuvintele. Tupeul cu care te
adresezi doamnei Stefan, o femeie extraordinara, un om de caracter, un profesionist
desavarsit, o "doamna" din toate punctele de vedere, ma face sa am o dorinta
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arzatoare sa pun laba pe tine si sa-ti scot personal tampeniile alea din cap.

Raspunde acestui comentariu

19.12.2012 | MIKI-A a scris:
PENTRU dl,BUTOI PAUL si toti Basisti ca vad ca s-au adunat aici ,,11,,din 10,Problema
voastra este ca eu primesc mincare de la USL-- va inselati ca Basescu cu broasca si
porcul.INdiferent ce si cum ma credeti va spun voua ca de peste 25 de ani traiesc afara
din Romania si urmaresc Polit ica voastra de mizerie de peste 15 ani.Toti dar absolut toti
ce au condus Romania de mai bine de 20 de ani si-au facut case vile si palate, si-au
cumparat masini tari si bani in conturi,,,cum spun manelistii,,,fara numar.Ati distrus
Romania voi cei care in special a-ti condus in ultimii 8 ani.Pesii taiate,,Salarii taiate casa
ce?? sa traiasca PDL si UDMR mai bine???. Daca o data la citeva luni nu a-si trimite bani in
tara ,familia mea si a sotiei mele(Socrii) ar murii de foame cu o pensie de 5-7 sute de lei
lunar.De asta spun sus si tare SA VA FIE RUSINE BASISTILOR.

19.12.2012 | Mike-langeloă:) a raspuns:
a-ti condus = NU ati condus = DA nu a-si trimite bani = NU nu as trimite bani = DA
22 - nu e pentru tine Jurnalul national - este pentru tine

20.12.2012 | Eject,ăMIKY-dutzaă! a raspuns:
MIKI-dutza, hai, canta la alta masa !

Raspunde acestui comentariu

19.12.2012 | jorj a scris:
De acord cu dumneavoastra . Puteti sa sperati la o continuare cat de cat ca va ramane
de fier ? Uitati-va cine compune alianta adusa la putere de o masa inconstienta de
oameni si de modul cum a demarat '' cel mai cinstit i guvern '' , cu un ministru al justit iei
a carei trecut este discutabil , si totul cu un semnal ca tara intreaga este la cheremul
unor penali , afaceristi fara scrupule , plagiatori ce se vor asigura prin Constitutie si HG si
nu numai , astfel ca nimeni si nimic sa-i mai poata atinge , exemplele trecute le-a fost de
invatatura . LA MULTIA ANI ! SARBATORI FERICITE !

Raspunde acestui comentariu

19.12.2012 | Horatiu a scris:
Mi-a placut mult o lozinca din timpul puciului USL din vara, d-na Stefan : "Eu votez
DNA!". Cinste cui i-a venit ideea! Lozinca sintetiza intr-o formulare concisa, toate
mutatiile suterane petrecute in justit ie in ultimii ani. Cine si-ar fi inchiupuit o astfel de
scandare pe timpul lui Vacaroiu, Nastase sau.. Tradiceanu? A mai fost reluata ulterior si
in alte contexte, inclusiv pe forumuri, pana in pragul ultimelor alegeri care s-au soldat cu
revenirea FSN la putere. "Eu votez DNA!" n-a scapat nici atentiei presei; stiu ca la B1 a si
fost mentionata_____ Dupa cate tin minte, cred ca a aparut din mijlocul acelui
grupuscul (nucleul Blogary) ce demonstra intr-o vreme seara de seara in fata Palatului
Victoria, sub nasul lui Mickey Mouse- The Plagiator.. Grupuscul de vreo 2-300 de
persoane, caruia in timpul puciului guvernarea Tonta ii opunea mineriada obosita si
fasaita a celor 500 de "dogari" si "revolutionari" ce ocupasera si uzurpasera la comanda
simbolul Piata Univ.. 

Raspunde acestui comentariu

19.12.2012 | Andrada a scris:
Si totusi avem ceva reconfortant, ceva ce nu va trebui cu niciun pret sa mai pierdem :
Laura Stefan : (Nastase, o decizie-scoala) "Ne-am schimbat mult din 2005 pana azi,
poate mai putin decat ne-ar fi placut, poate mai lent deÂcat am fi vrut, dar ne-am
schimÂbat mult. Sistemul judiciar arata altfel, dosarele trimise in instanta au alta
anvergura, deciziile deÂfiÂ nit ive ale juÂdeÂcaÂtorilor in cazuri imÂporÂtante sunt ciÂt ite
si coÂmenÂtate in prime-time. Asa trebuie, justit ia nu exista in vid, jusÂt it ia e parte din
soÂcieÂtaÂtea noastra si e fiÂ resc sa ne inÂteÂreÂseze ce spun juÂdecatorii".
Emanciparea justit iei aflata in curs e meritul polit ic al presedintelui Basescu si al guvernarii
Boc. Oricat s-ar chinui detractorii s-o intoarca pe dos! --- Intotdeauna sunt
reconfortante si pline de optimism masurat articolele d-voastra, d-na Stefan. Felicitari!

Raspunde acestui comentariu

18.12.2012 | MIKI-A a scris:
Nastase trebuia sa stea cel putin 10 ani la Jilava, dar asta nu rezolva mai nimic.
Basescu,Udrea, Videanu etcompany trebuiau sa-i fie colegi lui Nastase. Justitie???? care
justitie dreapta??? Peste 90% dintre ei sint Corupti pina-n git .Lovitura de stat??? cred
ca vorbesti si nu stii ce vorbesti,,,fatuka,, 7,5 milioane de Romani i-au platit polita acum
Basistului si basistilor acesta este adevarul. Stiu ca sint multi, chiar foarte multi Basisti inca
dar: Carne de vita Kobe,Wiski si unguente din greu si apoi cu cei din UDMR-care nu este
partid vor putea sta cel putin doua mandate in Opozitie adica 8 ani.
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18.12.2012 | PaulăButoi a raspuns:
MIKI-A draga , am inteles , tu esti foarte inteligent ; mult mai inteligent decat noi , cei
care o apreciem pe Laura Stefan . Te rog sa ma ierti , dar nu inteleg de ce iti risipesti
timpul tau pretios citind revista22 . Oamenii inteligenti si cinstit i - ca tine - apar la
Antena 3 , Realitatea Tv , Rtv si scriu pe cotidianul.ro , jurnalulnational.ro . Nu iti dai
seama cate lucruri inteligente , adevarate si frumoase pierzi acolo in timp ce citesti
revista22.ro ? Bravo , ai pus-o pe aia cu vita de Kobe , dar nu ai amintit de trauma pe
care ti-au provocat-o pantofii si geanta lu' Nutzy . Nu inteleg , ai uitat sau incepi sa
depasesti trauma ? Voi , barbatii adevarati care sunteti , nu gasiti o solutie ca sa
micsorati numarul de Basisti ? MIKI-A , nu te baza pe ponta , ai vazut ca nu poate ,
saracu' .

19.12.2012 | unu a raspuns:
Miki draga 7.5 la referendum si 4.5 la parlamentare ,deci,in jur de 3mil diferenta.Hai sa
mai scadem un milion si tot raman doua.Realizezi cit au putut astia sa fure? Tu chiar
crezi in ei sau,fiind de partea lor ,it i pune mincare pe masa?

19.12.2012 | liviu a raspuns:
Paul Butoi, M-a foarte binedispus raspunsul pe care i l-ai dat lui MIKI-A :)). Esti un tip
super!

19.12.2012 | Mihai a raspuns:
Sa nu-i amestecam pe cei care au salvat tara de la faliment (si impotriva carora nu
exista dovezi ca au furat ceva), cu cei din usl, care au devalizat tara. Justitia este, din
pacate, in miinile infractorilor din usl (si din spatele usl). Cazul Nas6case este un simplu
accident, o exceptie. De ce nu s-a pronuntat clar, fara echivoc, Curtea Constitutionala
ca Presedintele nu a incalcat in niciun fel constitutia, deci nu poate fi suspendat si nu
poate fi declansat un referendum pe aceasta tema ? De ce nu a invalidat imediat
Curtea Constitutionala toate Hotaririle si toate Ordonantele neconstitutionale, date de
pucisti ? De ce nu au fost inca arestati pucistii ? De ce tergiverseaza procurorii
dosarele celor care au fraudat masiv referendumul ? Asteapta ca acesti infractori sa
ajunga in parlament, sa-si voteze imunitati, sa voteze legi prin care fraudarea alegerilor
este legala, sa voteze legi prin care loviturile de stat sunt legale ? Presedintele si PDL-
ul au salvat tara de la faliment, au scos tara din recesiune si a readus-o pe crestere
economica, au declansat si a sustinut lupta impotriva coruptiei. PDL-ul nu are oameni
foarte competenti, nu are buni comunicatori, dar ce oameni foarte competenti,
foarte cinstit i, foarte corecti, incoruptibili sunt dispusi sa accepte sa fie zilnic injurati,
insultati, calomniati, atacati si chiar agresati de derbedeii, de huliganii, de repetentii,
de plagiatorii, de banditii, de lichelele din usl si din spatele usl ? Cei care au votat
impotriva PDL-ului au fost indobitociti de minciunile, calomniile, dezinformarile,
intoxicarile si manipularile banditilor din usl si de la televiziunile infractorilor Felix, SOV,
Ghita si DDD. PDL-ul a facut maximum posibil pentru a salva tara de la faliment, de la
dezastru, de la colaps economic, de la incetare de plati, pentru a scoate tara din
recesiune si a o readuce pe crestere economica, intr-o perioada extrem de grea, de
criza economica mondiala. Doar imbecilii confunda efectele crizei economice mondiale,
cu efectele guvernarii PDL. Doar imbecilii nu-si dau seama ca fara masurile corecte si
absolut necesare de austeritate, astazi tara ar fi fost in faliment, ca salariile si pensiile
ar fi fost mult mai mici, ca nu s-ar fi putut plati cu lunile, ca somajul ar fi fost foarte
mare, ca inflatia ar fi fost scapata de sub control, ca moneda nationala s-ar fi prabusit.
Doar imbecilii nu se intreaba de ce oare s-au coalizat cei mai mari hoti, cei mai mari
corupti, cei mai mari infractori, cei mai mari banditi, cei mai mari escroci si cele mai mari
lichele impotriva Presedintelui si PDL-ului. Pentru ca Presedintele nu i-a lasat sa fure si
a refuzat sa le inchida dosarele lor penale. Pentru ca Presedintele si PDL-ul au
declansat si au sustinut lupta impotriva coruptiei. Doar imbecilii nu fac deosebirea intre
un partid in care maximum 10% sunt posibil corupti, despre care se spune ca au furat
zeci sau sute de mii de euro si partidele din usl, in care cel putin 90% sunt sigur
corupti,

19.12.2012 | Bau-bau,ăDNAă! a raspuns:
@ fesenistul MIKl liniuta A: ~ 7.5 la referendum, plus Dragnea (care a fecundat
artificial .. icrele cu uselisti; DNA-ul cunoaste metoda!)

Raspunde acestui comentariu

18.12.2012 | silviu a scris:
Doamna Laura Stefan doresc sa va felicit pentru acest articol si sa va transmit ca va
urmaresc cu tot interesul cand apareti in media.Opiniile dumneavoastra au fost
intotdeauna interesante ca si acest articol de altfel,as dori totusi sa va intreb ceva :
cunoscand evenimentele care s-au derulat din primavara pana in toamna ,culminand cu
aceste alegeri,chiar credeti ca poporul roman stie ce inseamna implicare?(cateva
precizari:avem cel mai corupt guvern din istorie(parerea mea),polit icieni cu dosare penale
in curs ,plagiatori ,chiulangii,baroni locali,spagari ,afaceristi,analfabeti,rasistisi...nici nu mai
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am cuvinte sa mai scriu ,totusi POPORUL i-a votat,asta doare cel mai tare de fapt
,corect nu ai de unde alege dar acesti oameni au intrat in parlament tot cu votul
poporului...si totusi iata ca iarsi vorbim despre popor,cel mai corect ar fi sa spunem ca nu
suntem pregatiti sa iesim in lume( UE ,NATO) suntem inca prea prosti,cam atata despre
popor)

Raspunde acestui comentariu

18.12.2012 | Gladiatorul a scris:
"Am avut prima decizie judecatoreasca definitiva prin care a fost condamnat cu
executare un fost premier....". Am incheiat citatul. Chiar asa, doamna Stefan? Si cu asta
ce-am facut? Nu este prea putin o condamnare a unui singur mare demnitar roman. Si
cu uriasa lui avere ce are de gand teribila Justitie romana sa faca? Transferul proprietatii
publice in buzunare private se face din 1990 si pana azi in aceeasi liniste si fara riscuri. E
cazul sa dau nume de mafioti (polit ici si civili) care la adapostul "Legii facute pentru Ei" si
al Bancilor elvetiene si din Insulele Virgine nu patesc NIMIC, desi aparent Legea este
EGALA pentru TOTI. Numele sunt nume mari si foarte mari. Si cu evaziunea cum stam?!
Macar de s-ar fi miscat Justitia noastre ca cea din Italia anilor '80. Dar....nici vorba de asa
ceva. Si nici perspective nu se intrevad. Din pacate.

19.12.2012 | LauraăStefan a raspuns:
Vorbeam despre prima hotarare definitiva de condamnare cu executare a unui fost
premier. In perioada 2005-2012 "1.500 de persoane au fost condamnate definitiv
pentru fapte de corupÅ£ie, asociere, asimilate sau Ã®n legÄƒturÄƒ cu faptele de
corupÅ£ie." "Calitatea actelor de urmÄƒrire penalÄƒ ÅŸi validitatea probatoriilor
Ã®ntocmite de procurorii anticorupÅ£ie a fost confirmatÄƒ de instanÅ£ele de
judecatÄƒ prin decizii definitive de condamnare a 90 % din persoanele trimise Ã®n
judecatÄƒ." Detalii aici: http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=3577.

19.12.2012 | Semtex a raspuns:
@ Gladiator: Sa nu-i uitam nici pe Sorin Ovidiu Vantu, pe fostul ministru al agriculturii
Ioan Avram Muresan si pe cei inca cativa fosti deputati care au fost sau sunt la ocna in
momentul de fatza. Pe vremea lui Vacaroiu, Nastase sau Tariceanu nici macar NU era
de INCHPUIT asa ceva! Asta e normalitatea in sfera publica. Cam asa se infiripa statul
de drept: pe lucruri concrete: un stat fara privilegii si privilegiati, un stat fara..
"cetateni mai presus de orice indoiala". Haideti sa ne obisnuim sa mai vedem si partea
plina a paharului, altfel vom chibitza bovarici in continuare (specialitatea casei la
romani) si vom sabota pe nesimtite orice noutate.

Raspunde acestui comentariu

18.12.2012 | dorel a scris:
vad de acuma ca ponta nu respecta o cerinta din celebra lista a lui barosso, sunt
promovati in guvern membrii certati cu legea, ce va fi in parlament cand trebuie sa ii se
ridice imunitatea la un parlamentar ?, mai ales de la usl !

Raspunde acestui comentariu
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