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Procuroarea șpăgară Angela Nicolae şi tăcerea sistemului

de Laura Stefan 

Un nou dosar instrumentat de DNA arată că în sistemul
judiciar corupția există în continuare la cel mai înalt
nivel. De această dată, este vorba despre un procuror
care ocupa o funcție de conducere în cadrul Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casație și care oferea
protecție unor persoane cercetate penal prin intervenții
pe lângă colegii săi.

Doamna Angela Nicolae a lucrat direct cu toți procurorii generali ai României în ultimii 10
ani, bucurându-se de o poziționare excelentă în cadrul sistemului, lucru care i-a asigurat
uneori succesul intervențiilor pe lângă colegi. Faptul că vedem în continuare dosare de co-
rupț ie cu magistrați, în condiț iile în care în ultimii cinci ani au fost condamnați definitiv
peste 30 de procurori sau judecători români, multe alte cazuri aflându-se în prezent pe rolul
instanțelor de judecată, este fără dubiu un indicator de boală gravă și profundă a
sistemului. Partea plină a paharului este că în continuare DNA instrumentează dosare care
implică magistrați, indiferent de pozițiile pe care aceștia le ocupă, și instanțe care autori-
zează măsuri investigative intrusive (CSM), dispun arestări și pronunță condamnări atunci
când probele aflate la dosar sunt convingătoare.

Observăm de multe ori că magistrații corupți ocupă funcții de conducere pe care le folo-
sesc pentru a se îmbogăți și că, uneori, în activitatea infracțională sunt implicate persoane
de încredere, în general membri ai familiei. Motivația nu poate ține de nivelul de salarizare,
pentru că magistrații beneficiază de o salarizare bună la nivelul sectorului public din
România. Procurorul general al României s-a declarat „mâhnit“ atunci când a fost informat
cu privire la reținerea doamnei procuror pe care o are în subordine. Dincolo de mâhnire, e
nevoie de măsuri concrete prin care să se limiteze proliferarea acestui fenomen. O astfel de
măsură ar putea fi proiectul de lege aflat în dezbatere parlamentară prin care magistrații
corupți pierd pensia de serviciu, pensie care este semnificativ mai mare decât pensiile
obișnuite.

Nu în toate situațiile influența exercitată de procurorul Angela Nicolae și-a atins obiectivul,
uneori persoanele cercetate fiind trimise în judecată de către procurorul de caz. Ceea ce
lipsește cu desăvârșire este o notificare realizată de procurorul pe lângă care s-a realizat
intervenția transmisă fie șefilor ierarhici, fie către DNA sau CSM. În cel mai bun caz, omul
onest din sistem respinge de facto intervenția și iși face treaba în continuare așa cum îi
dictează conștiința, dar alege să păstreze secretul asupra celor întâmplate. Atunci când un
sistem are probleme majore de integritate, acestea nu pot fi rezolvate fără cooperarea
indivizilor care populează sistemul, iar cooperarea înseamnă și raportarea conduitelor
neconforme din partea colegilor. În România și în general în țările central și est-europene,
noțiunea de avertizor de integritate (persoana care, atunci când descoperă încălcări ale legii
în cadrul instituției în care lucrează, formulează sesizări către instituțiile competente, către
ONG-uri sau către presă) este întâmpinată cu suspiciune. Parte din această suspiciune are
un motiv istoric, pentru că avertizorii de integritate se suprapun în conștiința publică peste
informatorii regimului comunist. La asta putem adăuga folclorul care ne învață că e bine să
nu-ți bagi nasul unde nu-ți fierbe oala deoarece capul plecat sabia nu-l taie. Cred, totuși,
că aceste explicații nu pot acoperi toate motivațiile care asigură tăcerea absolută în sistemul
judiciar cu privire la derapajele de integritate. Tăcerea oamenilor din sistem asigură până la
urmă prosperitatea colegilor lor care încalcă legea. Adesea magistrații corecți din sistem
sunt deranjați de faptul că magistrații corupți strică imaginea sistemului judiciar în
ansamblu. Mai util ar fi să dezvoltăm mecanisme în cadrul sistemului, care să fie folosite în
mod efectiv de cei care află despre derapajele colegilor lor. //

Cuvinte cheie: spaga, angela iordache, dna, justitie, procurori, csm, judecatori

Referinte:
STENOGRAME, DOSARUL DE EVAZIUNE FISCALA. Cum isi negocia spagile procurorul
NICOLAE ANGELA DANIELA. Referatul procurorilor DNA
Angela Nicolae, implicata in dosarul de EVAZIUNE, a fost SUSPENDATA din functia de
procuror de catre CSM
Dosarul de evaziune de 50 de milioane euro: 27 de persoane retinute, printre acestea si
liderul gruparii, surse

De acelasi autor

Mulţumim, Papici şi Alexandru!
Mazilirea celor buni
Ponta nu se mai obosește să salveze
aparențele:  vrea să se știe că procurorul
...

O lege neconstituţională şi ineptă
juridic
În forma actuală, proiectul de lege are
majore lacune constituționale și ar trebui
să fie invalidat ...

Mită record în justiția română: 1
milion de euro!
Judecătoarea Veronica Cîrstoiu de la
Curtea de Apel Bucureşti şi fiul acesteia
au primit mandate ...

Cazul Berlusconi. i la ei ca la noi
Pe lângă legătura lingvistică, România și
Italia se întâlnesc și când ...

Dan Voiculescu se apără de DNA cu
revoluţia şi familia
Dan Voiculescu se alătură majorității
celor care, anchetați fiind de DNA, acuză
politizarea ...

Toate articolele (48)

Politica

Editie scrisa | Daniel Cristea-Enache
șntelectualul român i problemele lui

Adevărul e că nu prea
mai merită să fii, azi, un
intelectual critic și un
cetățean ...

Editie scrisa | Marina Dumitrescu
A teptându-l pe... mecena

Poate, oare, un parvenit
să devină mecena? Cum
să facă operă de
binefacere culturală

persoane ...

Editie scrisa | Lidia Moise
Oul sau găina? Regionalizare sau
descentralizare

Regionalizarea este un
proiect ambiţios pe care
România şi-l va lămuri,
gestiona şi construi ...

Editie scrisa | Dan Suciu
De ce ANAF nu va semăna prea
curând cu DNA

ANAF este pe finalul unei
reorganizări care a dat
pur și simplu peste cap o
agenție care și așa ...

Editie scrisa | Melania Cincea
Bâlbâiala patologică oficială şi boala
sănătăţii

http://www.revista22.ro/abonamente.php
http://www.revista22.ro/abonamentepdf.php
http://www.revista22.ro/
http://www.revista22.ro/numar_curent.php
http://www.revista22.ro/arhiva.php
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=interviu
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=dosar
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=externe
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=dezbatere
http://www.revista22.ro/despre_noi.php
http://www.revista22.ro/alegeri.php
http://www.facebook.com/pages/Revista-22/130326706994333
http://www.twitter.com/revista22
http://www.revista22.ro/rss.xml
http://www.revista22.ro/
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=editorial
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=politica
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=actualitate
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=perspective
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=economie
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=cultura
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=media
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=rasu
http://www.revista22.ro/galerii-foto-22-19100.html
http://www.usiinterior.ro/
http://www.lataifas.ro/
http://www.timaraudit.ro/
http://www.micapublicitate.ro/
http://www.inchirieriauto.biz/
http://www.auto-power-girl.com/
http://www.corneliu-coposu.ro/
http://www.ceasuri.store.ro/
http://www.stirbey.com/
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=politica
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166312
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166313
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166314
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166315
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166316
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166317
http://www.revista22.ro/cautare.php?tag=166318
http://www.revista22.ro/articol.php?id=32919
http://www.revista22.ro/articol.php?id=32870
http://www.revista22.ro/articol.php?id=32869
http://www.revista22.ro/multumim-papici-si-alexandru-mazilirea-celor-buni-32000.html
http://www.revista22.ro/o-lege-neconstitutionala-si-inepta-juridic-30908.html
http://www.revista22.ro/mita-record-n-justi539ia-romna-1-milion-de-euro-29866.html
http://www.revista22.ro/cazul-berlusconi-536i-la-ei-ca-la-noi-29664.html
http://www.revista22.ro/dan-voiculescu-se-apara-de-dna-cu-revolutia-si-familia-29467.html
http://www.revista22.ro/autor-daniel-cristea-enache-1
http://www.revista22.ro/intelectualul-romn-537i-problemele-lui-33183.html
http://www.revista22.ro/autor-marina-dumitrescu-1
http://www.revista22.ro/a537teptndul-pe-mecena-33182.html
http://www.revista22.ro/autor-lidia-moise-1
http://www.revista22.ro/oul-sau-gaina-regionalizare-sau-descentralizare-33173.html
http://www.revista22.ro/autor-dan-suciu-1
http://www.revista22.ro/de-ce-anaf-nu-va-semana-prea-curnd-cu-dna-33172.html
http://www.revista22.ro/autor-melania-cincea-1
http://www.revista22.ro/blbiala-patologica-oficiala-si-boala-sanatatii-33169.html


06.11.2013 Procuroarea șpăgară Angela Nicolae şi tăcerea sistemului

www.revista22.ro/procuroarea-537pagara-angela-nicolae-si-tacerea-sistemului-33167.html 2/3

Comentarii (5)

>>> ADAUGA COMENTARșU <<<

05.11.2013 | jeans a scris:
Intr-o tara in care sultanul Liviu Dragnea angajeaza la haremul sau de la Ministerul
Dezvoltarii Regionale o cantareata de muzica populara in functia de sef serviciu
anticoruptie si-l mazilesti pe un procuror profesionist care si-a facut datoria si a refuzat
oferta lui Dragnea de mita(Procurorul Papici),coruptia se mananca pe paine de politicieni
si guvernanti ,duce Romania in situatia de a primi semnale frecvente de avertizare de la
Bruxelles ca statul de drept este in pericol!!!Expert si in anticoruptie domnul Dragnea a
mai aruncat o katiusa in Comisia Juridica de la Camera Deputatilor,specialista in literele
alfabetului Catalina Stefanescu!!!!Cu asemenea specialiste in sistem uslasii pot fura
linistiti.

Raspunde acestui comentariu

05.11.2013 | șo din popor a scris:
cum, e coruptie in sistem? pai cu Danilet in frunte? cu CCR care in 2007 dadea o
rezolutie si in 2012 dadea rezolutia total opusa, pentru acelasi caz, cu aceeasi actori? nu
se poate, dupa ce domnul Boc a anuntat victoria statului de drept la televizor ( la radio
nu a mai apucat) sa asistam acum la asa ceva! toate judecatoarele din Ro stau in camere
in camine de nefamilisti, mananca la cantina din cartier, iar duminica merg la biserica!
cum spunea apostolul, daca cautam dreptatea in Lege, atunci degeaba a fost rastignit
Mantuitorul! si dansele stiu asta...hai ca mai acceptam ceva coruptie la barbati, dar
femeile sunt toate pure.. 

Raspunde acestui comentariu

05.11.2013 | gigi a scris:
pai pana deunazi faceati vorbire despre statul de drept, despre autonomia justitiei, despre
apararea si iarasi apararea justitiei si acum ne spuneti ca in sistemul judiciar exista
coruptie? cu atat de mult aplomb vorbeati ca era gata, gata sa semnez o petitie on-line
pe forumul dumneavoastra, initiata de o profesoara parca din Timisoara, ametita si dansa
de discursul dumneavoastra, pentru apararea justitiei si statului de drept!

05.11.2013 | judex a raspuns:
...gigele, tu vrei sa zici ca daca-ti place fotbalul, atunci e musai sa-l accepti pe Mitica?
Mai gandeste-te...

Raspunde acestui comentariu

05.11.2013 | Liviu din Timisoara a scris:
Deci e limpede cum sta treaba cu DNA-ul, de ce sunt astia atat de porniti impotriva si de
ce vor sa bage mai mult in fata Parchetul ... unde s-au aciuit, probabil, fostii securisti cu
facultatea de drept facuta la seral.

Raspunde acestui comentariu
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