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„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

Nr. 590/IJ/146/DIP/2015 

Nr. 657/IJ/392/DIJ/2015 

 

 

R A P O R T 

privind apărarea independenţei şi imparţialităţii procurorilor Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi a  independenţei sistemului judiciar în ansamblul său 

 

 

I. Data şi modalitatea de sesizare 

La datele de 2 şi 3 februarie 2015 a fost înregistrată la Inspecţia Judiciară 

sesizarea Preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, pentru ca, în 

conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii, să se efectueze verificările necesare pentru a se stabili dacă 

şi în ce măsură a fost adusă atingere independenţei şi imparţialităţii procurorilor 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şi dacă a fost adusă atingere independenţei 

sistemului judiciar, în ansamblul său, prin afirmaţiile emise în spaţiul public de 

Udrea Elena Gabriela, membru al Camerei Deputaţilor, la data de 2 februarie 2015 şi 

preluate de mass media. 

La data de 5 februarie 2015, în completarea sesizării menţionate anterior, a 

fost înregistrată la Inspecţia Judiciară sesizarea preşedintelui Consiliului Superior al 

Magistraturii pentru a se analiza în continuare şi a se stabili dacă şi în ce măsură a 

fost adusă atingere independenţei şi imparţialităţii judecătorilor şi procurorilor, 
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precum şi dacă a fost adusă atingere independenţei sistemului judiciar, în ansamblul 

său, prin afirmaţiile făcute de Udrea Elena Gabriela, membru al Camerei 

Deputaţilor, în cuprinsul cărora a făcut mai  multe referiri la activitatea unor 

magistraţi, precum şi la alte activităţi desfăşurate în cadrul sistemului judiciar. 

Din aceeaşi perspectivă, s-a solicitat ca în cadrul verificărilor să fie avute în 

vedere şi declaraţiile doamnei Bica Alina Mihaela, fost procuror şef al Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, preluate de mass 

media. 

 

II. Aspectele sesizate 

Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii are la bază declaraţiile  

doamnei Udrea Elena Gabriela, susţinute în interviurile acordate publicaţiilor 

„Hotnews”, „Lumea Justiţiei” şi postului de televiziune TVR1, în conferinţa de presă 

sau în alte ieşiri publice, declaraţii ce au fost preluate ulterior de întreaga media. 

De asemenea, sesizarea are la bază şi declaraţia în calitate de inculpat a 

doamnei Bica Alina Mihaela, fost procuror şef al Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, dată în faţa instanţei de 

judecată în dosarul nr. …/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia 

Penală, declaraţie, de asemenea, preluată în mass media. 

 Deputatul Udrea Elena Gabriela, prin afirmaţiile făcute a acreditat 

următoarele aspecte: 

►numirea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie s-ar fi 

realizat prin încălcarea procedurilor legale în vigoare, în sensul că un rol 
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determinant l-ar fi avut instituţii sau persoane din afara sistemului judiciar sau a 

celor cu atribuţii în acest sens. 

 Astfel, deputatul Udrea Elena Gabriela a afirmat că numirea în funcţie a 

procurorului-şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie a fost urmare a intervenţiei 

personale coroborată cu susţinerea prim adjunctului al directorului Serviciului 

Român de Informaţii, F. C . 

 În acest sens sunt următoarele afirmaţii din interviule acordate Hotnews şi 

TVR1, preluate de mass media:  

 „…Este şeful actual al Serviciului Român de Informaţii, este dl Florin 

Coldea. Deci dl Coldea este cel care, în acest moment, deţine această putere, pentru 

că pe de o parte deţine toate secretele, este depozitarul tuturor secretelor tuturor, pe 

de altă parte are o foarte bună relaţie cu dna Kovesi. Şi vă spun eu, care am 

intervenit în numirea dnei Kovesi în funcţia procuror Direcţia Naţională 

Anticorupţie..”; 

„…în sensul în care dl Victor Ponta nu era de acord să se facă numirile 

procurorilor şi numirea dnei Kovesi, era singurul nume de interes, care îl interesa pe 

preşedintele Traian Băsescu. Singurul nume care interesa era Codruţa Kovesi; fusese 

o propunere a domnului Coldea, doamna Codruţa Kovesi”; 

„ Am spus că propunerea ca dânsa să se întoarcă de la Bruxelles a venit de la 

dl Coldea. Traian Băsescu şi-a dorit foarte mult ca Codruţa Kovesi să fie procuror 

şef la  Direcţia Naţională Anticorupţie, dar Victor Ponta nu dorea acest lucru”; 

„Păi faptul că Victor Ponta nu dorea era evident şi ştiam de la preşedinte. Dar 

era evident, pentru că spunea pe toate părţile că nu doreşte. Iar eu am fost cea care 
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am mers la Victor Ponta să discut tocmai numirea Codruţei Kovesi în funcţie”; 

  „ Am discutat atunci cu dl. Ponta şi unul din argumentele pe care le avea, 

obiecţiile pe care le avea era tocmai faptul că era extrem de apropiată sau că ar fi fost 

extrem…ar fi ascultat foarte mult de SRI. Acesta era unul din argumentele pentru 

care Victor Ponta se opunea numirii. Unul din ele.”; 

„Ideea ca dna Kovesi să se întoarcă de la Bruxelles a fost ideea lui Coldea”; 

„Decât să arăt faptul că există un parteneriat între dl Coldea şi dna Kovesi, 

care la nivel instituţional, de foarte multe ori l-am văzut  materializându-se în acele 

referiri: caz rezolvat cu sprijinul SRI. Care nu mai e de când Traian Băsescu a 

remarcat că nu este normal să apară permanent.”; 

„Au fost sprijinite şi alte femei de către Traian Băsescu, dna Kovesi spre 

exemplu, a fost foarte sprijinită dl. Băsescu.”; 

Extras din interviul acordat publicaţiei on-line lumea justiţiei.ro 

„(…)Kovesi avea cunoştinţa ca dumneavoastră aţi pus o vorba buna pe lângă 

Victor Ponta pentru numirea sa? 

Kovesi nu, dar Coldea da! 

Da, aţi susţinut ca si-a dorit-o pe Kovesi la DNA... 

Coldea stie ca eu am fost sa mă întâlnesc cu Victor Ponta pentru a discuta 

numirea Codrutei Kovesi. 

(…)De unde ştie, de unde a pornit aceasta iniţiativa de a interveni pentru 

numirea Codrutei Kovesi? 

De la mine, pentru ca de foarte multe zile nu se întâmpla aceasta numire pe 

care si-o dorea si preşedintele, si pentru ca nimeni nu avea posibilitatea de a discuta 
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cu Victor Ponta, dintre cei care o susţineau pe doamna Kovesi, am ales sa merg eu. 

Evident ca Florian Coldea a ştiut.” 

►relaţia dintre procurorul-şef  al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi prim 

adjunctul Serviciului Român de Informaţii se derulează în afara cadrului 

instituţional. 

 Deputatul Udrea Elena Gabriela induce mesajul subliminal că între 

procurorul-şef al Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi prim adjunctul Serviciului 

Român de Informaţii există o relaţie neinstituţională, personală, care influenţează 

instrumentarea cauzelor aflate pe rolul unităţii de parchet menţionate. 

În acest sens sunt următoarele afirmaţii din interviurile acordate Hotnews şi 

TVR1, preluate de mass media: 

 „…Este şeful actual al Serviciului Român de Informaţii, este dl Florin 

Coldea. Deci dl Coldea este cel care, în acest moment, deţine această putere, pentru 

că pe de o parte deţine toate secretele, este depozitarul tuturor secretelor tuturor, pe 

de altă parte are o foarte bună relaţie cu dna Kovesi..” 

Extras din interviul acordat publicaţiei on-line lumeajustiţiei.ro 

„Aţi vorbit despre o relaţie foarte buna pe care o are doamna Kovesi cu 

domnul Coldea. Ce relaţie exista intre ei, aveţi vreo proba despre acest 

“parteneriat”, aşa cum l-aţi denumit dumneavoastră? 

Nu vreau sa fac nicio alta speculaţie, este de notorietate relaţia foarte buna pe 

care o au. Am avut nenumărate ocazii să o constat, încă o dată, vorbesc de o relaţie 

de colaborare, nu altă relaţie, si, in acelaşi timp, vedem in fiecare zi ca toate dosarele 

DNA sunt făcute cu sprijinul SRI, in timp ce la DIICOT doamna Bica mi-a spus ca 
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într-un an si ceva a avut doua adrese de la SRI in sprijinul activităţii sale. 

Cel care are cătuşele conduce România”, aţi spus in interviul pe care l-aţi 

acordat vineri, 30 ianuarie, la Hotnews. Cine are cătuşele, Coldea sau Kovesi? 

Cătuşele sunt la doamna Kovesi, este clar, insa domnul Coldea, cel care are 

informaţiile, poate decide cui si când i se pun cătuşele.  

Si de ce credeţi că răspunde doamna Kovesi la aceste ordine? 

„Pentru ca atunci când in 90% dintre cazuri ceea ce faci este corect, poţi in 

10% din cazuri sa faci abuzuri in interesul tău sau interesul unui grup.” 

►independenţa şi imparţialitatea procurorilor Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism  ar fi fost iremediabil afectată prin coordonarea anchetelor 

penale şi impunerea unor soluţii în aceste cauze de către instituţii sau persoane 

din afara sistemului judiciar. 

 Deputatul Udrea Elena Gabriela susţine explicit că magistraţii procurori 

din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism instrumentează dosare 

penale sub coordonarea prim adjunctului  Serviciului Român de Informaţii, iar 

soluţiile dispuse în anumite cauze sunt expresia unor presiuni exercitate de 

această instituţie. 

În acest sens sunt următoarele afirmaţii interviule acordate Hotnews şi TVR1, 

preluate de mass media: 

„ Sunt oameni pe care dacă îi urmărim, şi vorbesc aici de oameni din presă, pe 

care îi urmărim ce puncte de vedere au, constatăm cu uşurinţă – şi dacă vedem cum 
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sunt finanţaţi – constatăm cu uşurinţă că ei de fapt sunt purtătorii de idei, de mesaje, 

ai unor instituţii sau ai unor instituţii sau ai unor oameni din instituţii. Spre exemplu, 

sunt purtători de mesaje ai SRI-ului, asta este clar. Aşa cum dna Sorina Matei, spre 

exemplu, este evident purtătoarea de cuvânt a dnei Codruţa Kovesi”; 

„Si cel care are cheia asupra acuzării cuiva şi cel care poate determina anumite 

comportamente la nivelul politicienilor, la nivelul presei sau chiar la nivelul 

magistraţilor”: 

„…Este şeful actual al Serviciului Român de Informaţii, este dl Florin Coldea. 

Deci dl Coldea este cel care, în acest moment, deţine această putere, pentru că pe de 

o parte deţine toate secretele, este depozitarul tuturor secretelor tuturor, pe de altă 

parte are o foarte bună relaţie cu dna Kovesi. Şi vă spun eu, care am intervenit în 

numirea dnei Kovesi în funcţia procuror Direcţia Naţională Anticorupţie..”; 

 „Dacă această colaborare este instituţională, este corectă. Numai că dacă şi 

procurorii, şi magistraţii sunt oameni, şi încă o dată, vă dau un exemplu celebru: dl 

Greblă. Şi vă spun că este evident că atunci când cei de la SRI deţin informaţii 

despre toţi, inclusiv despre judecători şi procurori, dacă relaţia dintre SRI şi 

procurori este una prin care, la o adică, SRI-ul poate face presiuni într-un fel sau 

altul asupra magistraţilor, atunci iarăşi avem de-a face cu un abuz”; 

„De fapt, îmi spusese el (Culiţă Tărâţă) cam toată iarna…Să-mi spună că 

există un dosar împotriva unor parteneri de afaceri pe care el îi avea şi care vindeau 

cereale, care aveau cumva cel mai bun preţ de pe piaţă, ceva de genul acesta, deci 

oamenii erau dintre cei care afectau interesele marilor traderi de cereale – aşa, şi care 

nu erau cetăţeni români şi care dosar a fost făcut special pentru a fi scoşi de pe piaţă, 
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invocând interesul generalului Coldea. Dosarul acesta e la DIICOT. La DIICOT, 

Alina Bica la vremea aceea era doar consilierul procurorului-şef DIICOT, care cred 

că era Codruţ Olaru. Rugămintea sau dorinţa lui Culiţă Tărâţă,…, era să-i spun 

lucrul acesta preşedintelui României – sursa alternativă de informaţii. M-am dus la 

doamna Bica şi am întrebat-o dacă poate fi adevărat ce mi-a spus domnul Culiţă 

Tărâţă,…, ca să nu merg să spun un lucru măcar neverificat înainte. Doamna Bica 

mi-a spus că este adevărat, că se fac presiuni asupra ei în acest dosar pe care nu ştiu 

cum îl coordona sau ce făcea în calitate de consilier al procurorului general, şi că se 

mai fac presiuni – nu ştiu dacă atunci mi-a spus sau ulterior – dar mi-a spus şi asta, 

în dosarul lui Ioan Nicolae…. Din partea generalului Coldea….Să dispună mai multe 

măsuri. Dar dacă o s-o întrebaţi, o să vă spună ea mai exact. Să dispună anumite 

măsuri şi să ia anumite decizii în aceste dosare”; 

„ Însă Alina Bica a fost de la început nedorită şi de asta a şi fost pusă pe 

seama mea, nedorită în fruntea DIICOT – ului. De ce? Unul din motive? Or fi fost şi 

altele, nu spun că numai asta, dar e clar că unul din motive tocmai acela că nu era 

din apropierea serviciului de informaţii, în aşa fel încât să-i spui: acţionează într-un 

fel, fă aici aşa, fă aici aşa.”;  

 „Cred că societatea civilă ar trebui să se întrebe dacă e normal ca o putere 

ocultă să influenţeze activitatea instituţiilor democratice ale statului român, dacă un 

om care ştie bubele din capul parlamentarilor să influenţeze activitatea 

Parlamentului”; 

„Vedem cum dl Greblă, pentru că nu a acţionat cum s-a dorit a fost imediat 

chemat la Direcţia Naţională Anticorupţie”; 
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 „Vedem cu toţii cum un judecător de care sunt convinsă că se ştia că are o 

problemă penală, pentru că nu a acţionat cum s-a dorit, a fost imediat chemat la 

Direcţia Naţională Anticorupţie a doua zi. Voi continua să spun, atât timp cât voi 

putea, fiindcă sunt convinsă că tactica e să nu mai pot spune nimic, tot ce ştiu”; 

„Nu înţeleg ceea ce vrea să demonstreze directorul SRI, Florian Coldea, cu 

aceste percheziţii după patru ani şi jumătate distanţă. Este o acţiune de intimidare, 

aşa cum mă aşteptam după acuzaţiile pe care le-am făcut la adresa lui Coldea. S-au 

activat acoperiţii din presă care au sărit să mă acuze şi să spele imaginea generalului 

Coldea.” ; 

 „Doar la patru zile, de când eu am spus, am formulat acuzaţii asupra 

generalului Coldea, s-au depus două cereri de acuzare a mea. CSM a anunţat că 

verifică dacă afirmaţiile pe care eu le-am formulat eu afectează justiţia…Este un 

asalt asupra mea. Am luptat ca aceste instituţii să fie puternice. Sunt instituţii demne 

de toată aprecierea. Problema e că instituţiile sunt conduse de oameni. Aceştia au 

slăbiciunile lor.”; 

„Astăzi, de trei ori, la interval de două ore, s-a cerut arestarea mea 

preventivă.”; 

„Sunt oameni la vârful Direcţiei Naţionale Anticorupţie care au acţionat 

politic. Dosarul Bute începuse înainte de doamna Kovesi. De ce s-a cerut arestarea 

mea tocmai astăzi? În România, poate conduce ţara cel care deţine cătuşele. Cel care 

deţine secretele. De ce credeţi că tac toţi cei care ar putea să vorbească?...În zece ani 

am făcut politică, am condus partide, dar de aici şi până a mă face o ţintă, a se cere 

arestarea mea e o cale lungă. Coldea este influent prin relaţia pe care o are cu 
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doamna Kovesi.”; 

„Domnul Coldea nu a vrut-o pe doamna Bica şefă la DIICOT. Doamna Bica a 

fost de două ori consecutiv pusă sub ascultare de Kovesi”. 

„Dl Coldea mi-a răspuns atunci că dacă i-ar fi spus înainte – acelaşi lucru –

dacă cei din dosar i-ar fi spus că ar fi implicaţi,  99,99% din situaţii dacă spui înainte 

se rezolvă.”; 

 „După această discuţie, a doua zi, pe 20 decembrie, dl. Sebastian Ghiţă a 

transmis faptul că are acordul dlui Coldea să se ducă să-l viziteze pe Dorin Cocoş, că 

ar trebui să înţeleagă şi Dorin Cocoş că aşa a fost să fie şi a trebuit să fie arestat, că o 

să-l pună liber, dar nu de Crăciun, pentru că urma Crăciunul şi că, în orice caz, că se 

va duce să vorbească cu el. S-a şi dus, pe 19 ianuarie, cred, dar ce au discutat, nu mai 

ştiu. Cocoş nu mi-a spus ce au discutat, doar mi-a spus pe telefon că l-a vizitat 

Sebastian Ghiţă.(…) este clar că dl. Ghiţă acţionează sub presiune, chiar dânsul mi-a 

povestit că are câteva zeci de dosare penale.”; 

Extras din interviul acordat publicaţiei on-line lumeajustiţiei.ro 

„Cum apreciaţi solicitarea procurorilor de a propune arestarea 

dumneavoastră, la doar o zi după ce DNA a cerut aviz pentru începerea urmăririi 

penale in dosarul “Gala Bute”? 

Abuziva si excesiva. O dovada a faptului ca se doreşte sa mi se închidă gura in 

războiul pe care l-am pornit cu generalul SRI Florian Coldea. In acest dosar, deşi 

durează de aproape patru ani si toate părţile au fost audiate de doua, trei ori cel puţin, 

eu nu am fost chemata niciodată. Si cu toate acestea, înainte sa dau orice declaraţie 

care ar fi putut fi lămuritoare, se cere direct arestarea mea. Doi: ce s-a întâmplat de 
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ieri pana astăzi? Ieri s-a cerut începerea urmăririi penale, azi se vine cu propunerea 

de arestare. Mi se pare evident ca are legătura acest caz cu declaraţiile acuzatoare pe 

care le-am făcut vineri la adresa generalului Coldea, despre care am spus ca i-a 

solicitat fostului meu soţ să îi dea lui Sebastian Ghita, patronul RTV, 500.000 de 

euro pentru finanţarea televiziunii acestuia, in anii trecuţi. Si despre care am mai 

spus ca i-a mai solicitat, de asemenea, fostului soţ sume importante, sute de mii de 

euro, pentru a finanţa un institut de sondare a opiniei publice. 

Va rugam sa ne răspundeţi direct: răspunde Laura Codruta Kovesi la 

ordinele lui Florian Coldea? 

În opinia mea, da. Nu ştiu daca este neapărat la ordine sau, pur si simplu, 

relaţia foarte bună de colaborare pe care o au face ca răspunsurile sa fie nu la ordine, 

ci in baza acestei relaţii. (…) Sunt mulţi procurori si mulţi judecători care s-au 

săturat sa dea soluţii in dosare de frică. Si am un caz extraordinar. Din păcate, iarăşi 

se bazează pe declaraţiile unor oameni care cu siguranţa ca vor fi îngroziţi sa 

recunoască în mod public ceea ce mi-au spus mie. Caz de judecător la Înalta Curte 

care a luat o decizie de arestare a unui important om, a unei importante persoane, la 

comanda. 

Nominalizati.  

…Deci, in sistem sunt oameni care nu mai vor sa funcţioneze de teama si la 

ordinele domnului Coldea si doamnei Kovesi.”; 

(…) 

Aţi spus ca generalul SRI, Florian Coldea, încearcă să „vă rezolve”. Cum 

anume încearcă sa facă acest lucru? 
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Pai, uitaţi, exact cum se întâmplă astăzi. Nu se poate, am deja, in câteva ore, 

trei cereri de arestare. Păi până terminăm interviul cred ca o sa mai apară trei cereri 

de arestare. 

Credeţi ca Florian Coldea se află si in spatele cererilor ăstora? 

Sută la sută! Despre asta vorbim. Este o încercare de a mi se închide gura. 

Este un flagrant. Eu mă întreb cum... cât de disperaţi sunt dacă apelează la această 

strategie? Sa arunci trei cereri de arestare odată... 

Credeţi ca este şantajată cu ceva Laura Codruta Kovesi? 

Nu aş şti sa va spun, însă toţi avem secretele noastre. De la viaţa personală, la 

cea profesională. 

Din punctul dumneavoastră de vedere, au existat in DNA dosare făcute la 

comandă? Este si numele dumneavoastră inclus într-un astfel de dosar despre care 

s-a spus ca ar fi fost făcut la comandă. 

Ceea ce se întâmplă in dosarul „Gala Bute” - cel puţin in acest dosar, nu mai 

spun de aceasta avalanşă de solicitări de arestare preventiva care vin in câteva ore la 

adresa mea – arată că influenţa pe care domnul Coldea o are asupra doamnei Kovesi 

este reală. 

Deci, putem spune ca dosarele DNA, in mare parte, sunt făcute la comandă? 

N-aş spune că în mare parte, însă nu exclud ca anumite dosare sa fie făcute 

direcţionar….” (…) 

„Dar, de aici si până la ceea ce mi se întâmpla mie, să fiu ţinta acestor atacuri 

si dosare penale, este cale lunga. Faptul că cineva poate decide, din această ţară de 

vinovaţi - cum folosea cineva o metaforă, că suntem o ţară de vinovaţi, adică de la 
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cel care, simplu cetăţean, care a încercat să-şi cumpere o pensionare anticipata cu un 

borcan de miere şi o suta de euro, până la seful statului, oricine poate fi acuzat de 

ceva in România - cel care decide cine este acuzat si când, acela este si cel care poate 

comanda, practic, dosarele penale. Nu neapărat că ele sunt fabricate în substanţa lor, 

dar faptul că se comandă când si cine sa fie arestat arată că da, este posibil sa avem 

şi dosare la comandă. 

Va aşteptaţi şi la alte dosare penale in ceea ce vă priveşte? 

O, sigur că da! Din acest moment, si am spus-o de vineri, mă aştept la orice. 

Dacă ei au putut sa mă acuze de luare de mita în condiţiile în care nu exista un leu pe 

care să-l fi luat cineva din minister sau eu... Doar pentru că o firmă privată a 

sponsorizat o alta firma privată în Gala Bute, atunci mă pot acuza de orice. Mă 

aştept, în perioada următoare, să meargă pe tactica pe care au folosit-o de câte ori au 

vrut să îngroape pe cineva. Şi anume, să arunce acuzaţii peste acuzaţii, dosare peste 

dosare, mandate de arestare peste mandate de arestare, astfel încât percepţia publică 

să fie că este o persoană extrem de coruptă. 

Aţi asistat la vreun moment sau aveţi informaţii despre ordine si indicaţii 

primite de Laura Codruta Kovesi pentru a instrumenta dosare despre oameni 

politici, oameni de afaceri si chiar magistraţi? 

Nu. 

Până la urmă cine credeţi că se află  în spatele fotografiilor în care aţi apărut 

la Paris? Aţi spus, la un moment dat, că vor mai apărea si altele. Cine se afla in 

spate si de ce credeţi că vor urma si altele? 

Cred că domnul Coldea nu este străin de acest lucru. Ştiu că o urmarea pe 
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Alina Bica. Alina Bica a fost pusă sub ascultare înainte sa fie numită, în perioada în 

care se discuta numirea ei. Şi după ce a fost numită, a fost pusă sub ascultare de 

doamna Kovesi. Procurorul general DIICOT din această ţară, pus sub ascultare de 

doamna Kovesi şi de domnul Coldea! Deci, o urmăreau, i-au cerut să nu se mai 

întâlnească cu mine. 

Verbal? Direct? 

Da, in discuţiile lor. 

De ce? 

Eu am fost, în opinia lor, o sursă alternativă de informaţii. Spre exemplu, 

doamna Bica mi-a povestit despre influenţele domnului Coldea în dosarele pe care 

ea le instrumenta, iar eu i-am spus asta preşedintelui. Deci, acesta era un motiv 

suficient ca doamna Bica să nu se mai întâlnească cu mine pentru a nu-mi spune 

lucruri din dosare. Deci, cred că în spate a fost nu SRI-ul, în niciun caz nu acuz 

Serviciul că s-a pretat la aşa ceva, să o urmărească pe Alina Bica, însa toată această 

operaţiune de filmare si apoi scoatere a facturilor de la hotel si publicarea lor pe un 

site care a dispărut în câteva ore, mă face să cred... Şi faptul că eu am fost anunţată 

cu câteva zile înainte că existau aceste fotografii, mă fac să cred... 

Vă  temeţi de Laura Codruta Kovesi, în momentul ăsta? 

De dansa personal n-aş avea de ce sa mă tem. Diferenţa dintre mine si doamna 

Kovesi este că doamna Kovesi mă poate aresta pe mine, eu pe ea nu. Deci, lupta, 

evident că este inegala. Lucruri pe care as putea să le spun despre doamna Kovesi, in 

această luptă pe care o am cu generalul Coldea, lucrurile acestea cu siguranţă ca sunt 

importante pentru doamna Kovesi. Însa, diferenţa este că nu luptam cu arme egale. 
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Doamna Kovesi poate încerca sa îmi închidă gura arestându-mă. Eu pe dânsa nu pot 

să o arestez. 

Dar aveţi informaţii care ar putea să o prejudicieze ca şi imagine, sau ca şi 

activitate, pe doamna Codruta Kovesi? 

Da! 

Puteţi sa îmi daţi un exemplu? 

Am scris in denunţul pe care l-am formulat la DNA. 

Ce conţine acel denunţ? 

O să îl vedeţi, sau o să îl dau eu. 

Deci nu puteţi să îmi spuneţi care ar fi arma pe care o aveţi împotriva... 

Avocaţii nu mă lasă. 

In prezent, sistemul pe care îl acuzaţi că nu exista de astăzi, de ieri, este de 

ani de zile, a fost proliferat, s-a întărit in timpul mandatelor lui Traian Băsescu. La 

momentul acela nu ştiaţi de puterea aceasta ocultă, pe care dumneavoastră aţi 

numit-o aşa, de legăturile dintre Florian Coldea si Codruta Kovesi, de ce nu aţi spus 

atunci ceva? 

… Deci, eu doar am spus public vineri lucrurile acestea, dar înainte le-am tot 

spus si altora. Şi probabil că aşa s-a şi accelerat acţiunea împotriva mea. Pe măsura 

ce-au înţeles că  lucrurile pe care le ştiu îi pot distruge, îi pot afecta. Şi chiar sunt 

gata să le fac publice.” 

►decredibilizarea Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi a Direcţiei de 

Investigarea a Infracţionalităţii de Criminalitate Organizată prin inducerea în 

rândul opiniei publice a ideii că activitatea acestora nu se desfăşoară în limitele 
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cadrului legal.  

„Primeam tot timpul răspunsuri: ai grijă ce vorbeşti! S-a supărat pe tine 

Coldea! S-a supărat pe tine Kovesi!”; 

 „Nu spun că este aşa în totalitate. Însă este clar că există o relaţie, o 

colaborare foarte bună între SRI sau dl Coldea şi dna Kovesi, în timp ce – vă mai 

spun un lucru: spre exemplu, la un moment dat, văzând presiunea la care era supusă 

Alina Bica, în sensul în care ea a fost pusă sub ascultare imediat ce a fost numită şef 

DIICOT sau înainte cel puţin, a fost pusă sub… a avut două mandate de ascultare 

date de Codruţa Kovesi sau la solicitarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Simţea 

permanent această presiune asupra ei şi avea discuţii, îmi spunea că are discuţii cu 

cei de la SRI legat de faptul că, spre exemplu, ea nu primea niciun fel de informări 

de la SRI. În condiţiile în care combătea criminalitatea organizată”; 

„Şi să vă spun un episod pe care l-am spus tuturor: a venit la mine soţia unui 

arestat preventiv să mă roage, cu lacrimi în ochi, să-i spun ceva, orice, despre cineva 

important, să facă denunţ la Direcţia Naţională Anticorupţie, pentru că îl pune acasă 

liber de sărbători, dacă spune ceva. Şi că evident, mă înţelege că n-o să spun despre 

ai mei, despre cei din tabăra mea, dar să spun măcar ceva despre ăia din adversarii 

politici. Pentru că, dacă spune ceva şi e cineva important, îl pune liber. Permite 

legea, eu nu critic faptul că se întâmplă aşa, că legea permite. Problema este că în 

aceste condiţii oricine poate să spună orice.”; 

„Şi eu mă întreb de ce toţi din jurul meu…, în condiţiile în care sunt oameni 

politici importanţi – nu numai în dosarul Microsoft – nominalizaţi cu subiect şi 

predicat că au primit bani în acest dosar şi sunt bine - merci”; 
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 „Mi se pare evident în acest dosar că e legat de declaraţiile pe care le-am 

făcut vineri(30 ianuarie 2015) în care am acuzat actualul şef SRI”; 

„Nu se poate să faci percheziţii la patru ani şi ceva de la momentul acţiunii, ce 

speri să mai găseşti azi?”; 

„Consider că este o încercare de intimidare, mă aştept la orice, de 

decredibilizare a mea, un dosar în care sunt pomenită de patru ani şi  abia acum mi 

se stabileşte calitatea de inculpat”; 

„Sunt convinsă că se va face după tipicul văzut, îngroparea în acuzaţii, în 

cauze penale”; 

  „Leg clar ceea ce mi se întâmplă de lucrurile pe care le ştiu despre cum 

funcţionează sistemul”; 

„Tot ce mi se întâmplă este din cauza declaraţiilor mele. Îmi asum să fiu eu 

cea care detonează sistemul”; 

„Având în vedere abuzurile pe care le constată, nu m-ar mira chiar să apară o 

încercare de arestare a mea în dosarul Galei Bute, deşi nu există nici un motiv: asta 

ca să mai potolesc dezbaterile la televiziune, care în loc să mă întrebe dacă ce am 

spus eu de domnul Coldea este adevărat, încearcă să mă decredibilizeze, să 

desfiinţeze lucrurile pe care eu le spun şi care, indiferent de calitatea mea de inculpat 

în acest moment, cred că ar trebui să ne pună tuturor un semn de întrebare şi măcar 

să dorim să aflăm adevărul” ; 

„Faptul că de patru ani nu m-a chemat nimeni să dau o declaraţie şi la două 

zile după ce am făcut afirmaţiile la adresa domnului Coldea se trece la percheziţii”; 

„Nu te duci să te plângi la Direcţia Naţională Anticorupţie de Coldea decât 
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dacă eşti Udrea, dacă vrei să faci scandal public şi aşa mai departe. Din spusele 

doamnei Bica, DIICOT nu primise decât două informări de la conducerea SRI într-

un an.(…); 

„Eu vă spun cum funcţionează acum relaţia între conducerea SRI şi 

conducerea Direcţiei Naţionale Anticorupţie. Ce ştiu cancelariile occidentale. De la 

cine să fie cunoscute? Multe le află că le spun eu. Multora le este frică să discute. ”; 

„Când cineva conduce România manipulându-i pe toţi, aceasta e o putere 

ocultă. Uitaţi-vă! Toată lumea tremură de frică.”; 

„Nici nu mai ştiu pentru ce mi se cere arestarea. Probabil până ies de aici, o să 

mai fie ceva.”; 

„Una dintre cererile de arestare preventivă vine ca urmare că aş fi încălcat 

condiţiile controlului judiciar(…) aceste declaraţii le-am dat, maxim, în ziua în care 

am ieşit de la Direcţia Naţională Anticorupţie. Eu nu cred că am spus altceva faţă de 

ceea ce spusesem public şi înainte.” 

 „Nişte oameni spun că Udrea a făcut ceva şi imediat Direcţia Naţională 

Anticorupţie cere arestarea mea preventivă.” 

 „În România, dacă vrei, aproape oricine poate fi învinovăţit de ceva. Cel care 

decide în această ţară când şi pe cine arestează, acela este cel mai important om din 

România.” 

„Sunt un om politic care are şi bune şi rele, dar asta nu înseamnă că trebuie să 

dăm ţara pe mâna unuia care conduce România într-o mână cu cătuşele, care sunt la 

Kovesi, şi în altă mână cu secretele tuturor.” 

Extras din interviul acordat publicaţiei on-line lumeajustiţiei.ro 
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„După dezvăluirile pe care le-aţi făcut in ultima perioadă, mulţi au încercat 

sa vă decredibilizeze şi au pus la îndoială toate afirmaţiile pe care le-aţi făcut. De 

ce, brusc, cei care clamau aceleaşi lucruri pe care dumneavoastră le-aţi dezvăluit 

au devenit sceptici? 

De frică. Oamenii se tem. De aceea am spus că cei care deţin secretele tuturor, 

cum este domnul Coldea care deţine secretele tuturor, dar au în acelaşi timp şi 

puterea de a aresta, iar puterea de a aresta o exercita prin doamna Kovesi... Ce 

politicieni credeţi că îndrăznesc să analizeze măcar declaraţiile mele acuzatoare la 

adresa domnului Florian Coldea. Sunt oameni care, foarte mulţi, au cauze penale sau 

pot avea dosare penale, pot fi arestaţi, si oamenii nu îşi asumă să intre într-un astfel 

de război. Ce judecător, ce procuror care ştie că poate fi subiectul unui dosar penal, 

că i se poate termina cariera, că îi poate fi afectată viaţa de familie, ce magistrat, 

judecător sau procuror, credeţi că ar avea curaj să se opună domnului Coldea? Ce 

ziarist sau patron de presă care ar putea fi la rândul lui, oricare din aceştia, arestat 

sau ar putea fi subiectul unui dosar penal credeţi că are curaj sa mă susţină pe mine, 

declaraţiile mele, împotriva domnului Coldea. Sunt foarte puţini cei care nu 

consideră că se supun unor riscuri şi îndrăznesc măcar să-şi pună întrebarea: dacă 

ceea ce spune Elena Udrea este adevărat? Uitaţi, la mine se cere arestarea preventivă 

pe declaraţiile cuiva, în timp ce declaraţiile mele au fost tratate ca necredibile, că vin 

de la Elena Udrea care este acuzată de DNA. În condiţiile în care orice politician este 

deja arestat pentru declaraţii făcute, iar domnul Coldea, pentru declaraţiile pe care le-

am făcut la adresa dânsului nici măcar nu este întrebat, verificat, cum am putea să 

explicăm refuzul celor mai mulţi dintre cei care ies în spaţiul public de a se pronunţa 
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pe cazul acesta decât un refuz din frică?”. 

           ►  lipsa de independenţă a judecătorilor şi procurorilor determinată de 

presiunea exercitată de prim adjunctul Serviciului Român de Informaţii pentru 

pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti, precum şi pronunţarea unor soluţii la 

comandă politică de către judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

           În cadrul interviului acordat pentru lumeajustiţiei.ro în data de 04.02.2015 ora 

19,00 doamna Elena Gabriela Udrea a afirmat retoric „Ce judecător, ce procuror 

care ştie că poate fi subiectul unui dosar penal, că i se poate termina cariera, că îi 

poate fi afectată viaţa de familie, ce magistrat, judecător sau procuror, credeţi că ar 

avea curaj să se opună domnului Coldea? 

      În continuarea acestei întrebări retorice deputatul Udrea Elena Gabriela a             

afirmat că “Sunt mulţi procurori şi  mulţi judecători care s-au săturat să dea soluţii 

în dosare de frică. Şi am un caz extraordinar. Din păcate, iarăşi se bazează pe 

declaraţiile unor oameni care cu siguranţă că vor fi îngroziţi să recunoască în mod 

public ceea ce mi-au spus mie. Caz de judecător la Înalta Curte care a luat o decizie 

de arestare a unui important om, a unei importante persoane, la comandă. „ 

      Cu referire la sistemul de justiţie, acelaşi interlocutor a arătat că „Până şi soluţia 

în cazul domnului Iohannis are legătură cu domnul Coldea (n.red. - decizia ICCJ in 

dosarul de incompatibilitate).” 

Doamna Bica Alina Mihaela în declaraţia dată în faţa Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, în dosarul nr. …./1/2015 a susţinut cu privire la procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi, aspecte de natură a pune la 

îndoială imparţialitatea acesteia, şi, pe cale de consecinţă a instituţiei pe care o 
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conduce. Totodată, doamna Bica Alina Mihaela a făcut referire şi la relaţia de 

prietenie dintre doamna L. C. K . şi F. C . 

În acest sens, aceasta a declarat: „ Este notorie în sistemul judiciar relaţia de 

prietenie şi colaborarea dintre doamna Kovesi şi Coldea şi am văzut cu proprii ochi 

ce au păţit Ciurea şi Nastasiu din cauza celor doi”; 

 „Am trăit cu spectrul răzbunării lui Kovesi încă de la momentul numirii în 

funcţie, când pe internet citeam articole în care se susţinea că „Kovesi o arestează pe 

Bica”. Existau colegi care refuzau să discute la mine la birou, pe considerentul că 

Direcţia Naţională Anticorupţie mi-a pus tehnică acolo. Veneau ziarişti şi avocaţi 

care îmi spuneau să fiu atentă că pe la diverse reuniuni se discută că „Kovesi va avea 

capul meu pe masa dumneaei”;  

„Subliniez că este notorie în Ministerul Public, relaţia lipsită de simpatie cu   

d-na Kovesi şi faptul că am plecat la Ministerul Justiţiei din cauza acesteia, fiind 

celebre certurile dintre noi”; 

„Timp de 17 ani de când am fost procuror, nu am avut nicio sesizare de 

abatere disciplinară sau de altă natură la Direcţia Naţională Anticorupţie. De când a 

venit doamna Kovesi în funcţie, am cel puţin 20 sesizări din oficiu, prima fiind 

făcută în 13 iulie 2013, la o lună de la investirea mea în funcţie. Cred că lucrurile 

acestea spun totul despre „grija” lui Kovesi faţă de activitatea mea personală şi 

profesională”. 

Doamna Bica Alina Mihaela, în declaraţia sa, a făcut referire şi la aspecte 

care ar putea pune în discuţie o imixtiune a Serviciului Român de Informaţii în 

activitatea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

22 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

şi Terorism, cu referire precisă la domnul C. F., prim adjunct al Serviciului 

Român de Informaţii, dar şi o temere pe care acesta i-a generat-o. 

În acest sens, în declaraţia dată se regăsesc următoarele pasaje: 

 „La puţin timp după această redistribuire am fost contactată de Coldea 

Florian, prim adj. SRI care m-a invitat la o cafea. Cu acea ocazie acesta m-a întrebat 

care e stadiul dosarului Tender şi care e părerea mea cu privire la situaţia juridică din 

cauză. I–am explicat starea de fapt şi că în opinia mea o soluţie de achitare este 

exclusă, iar Coldea a încercat să-mi explice că lucrurile sunt „cam subţiri” în ceea   

ce-l priveşte pe Tender şi că eu ca procuror de caz am fost un pic cam zeloasă când 

am dispus trimiterea sa în judecată. Deoarece a insistat să-mi explice că Tender nu 

este aşa vinovat precum pare, la un moment dat, mi-a prezentat o informare strict 

secretă în legătură cu care pot arăta că: dl Tender prin natura relaţiilor sale cu Africa 

prezintă interes pentru siguranţa naţională şi una din firmele sale derulează nişte 

contracte. L-am rugat pe Coldea să-mi permită să mă documentez mai bine, am avut 

o discuţie cu Curelaru în legătură cu această cauză,  am întrebat-o care e opinia sa, 

care este practica instanţelor, iar la cca 3 săptămâni m-am întors la discuţia cu 

Coldea fiind „cu temele făcute”. I-am spus acestuia că este exclusă o soluţie de 

achitare. În acel moment Coldea, vădit deranjat de poziţia mea, mi-a replicat că nu o 

să sfârşesc bine, deoarece nu înţeleg că este vorba de siguranţă naţională. Ştiind ce a 

păţit Angela Ciurea şi Ciprian Nastasiu (care mi-a fost chiar coleg de birou) m-am 

gândit să aplic o stratagemă ca să „nu o sfârşesc rău”, respectiv l-am întrebat dacă 

există vreo incompatibilitate între modalitatea de executare a pedepsei şi siguranţa 

naţională, moment în care mi-a spus că nu, atât timp cât Tender se află în libertate nu 
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este nicio problemă şi mi-a cerut să-l informez cu ce se întâmplă la fiecare termen de 

judecată – ceea ce am şi făcut” ; 

 „O perioadă lucrurile au stat în regulă, însă ulterior, am observat o răcire a 

relaţiilor dintre Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi 

Terorism şi SRI, deoarece sub aspectul numărului de sesizări primare pe care 

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism le-a 

primit, acesta era aproape inexistent. În anul 2014 am primit maxim 10 sesizări, 

toate neserioase, în timp ce uitându-mă la Direcţia Naţională Anticorupţie am 

observat că aproape activitatea era cu SRI, iar singurul om operativ din SRI era dl 

Coldea, dl Maior neavând valenţe operative. Cred că cineva i-a spus dl Coldea că nu 

se poate dispune suspendarea executării pedepsei şi s-a supărat.”;  

„ Discutam cu dl Coldea cel puţin o dată pe lună despre Dosarul Tender”.  

Bica Alina Mihaela a făcut referire în declaraţia sa şi la starea de temere pe 

care procurorul general al României,  o are faţă de procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie: „Cu referire la infirmarea actului procedural întocmit de 

către mine, proc. General Tiberiu Niţu, a procedat astfel ca urmare a stării de temere 

faţă de proc. şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Codruţa Laura Kovesi”. 

III. Conţinutul verificărilor efectuate potrivit dispoziţiilor art. 54 alin.2 din 

Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către 

Direcţia de inspecţie pentru judecători şi Direcţia de inspecţie pentru procurori şi 

data finalizării acestora 

În vederea soluţionării lucrării au fost avute în vedere interviurile acordate  de 

deputatul Udrea Elena Gabriela publicaţiilor „Hotnews”, „Lumea Justiţiei” şi 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

24 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

postului de televiziune TVR1, în conferinţa de presă sau în alte ieşiri publice, 

declaraţii ce au fost preluate ulterior de întreaga media şi declaraţia de inculpat a 

numitei Bica Alina Mihaela, dată în dosarul nr. …/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie 

şi Justiţie, preluată, de asemenea, de mass media.  

IV. Aspecte rezultate din verificările prealabile finalizate de Direcţiile 

pentru judecători şi procurori din cadrul Inspecţiei judiciare. 

Conform comunicatului de presă nr. …/VIII/3/26 septembrie 2014 al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie rezultă că, în dosarul cunoscut de opinia publică sub 

denumirea „Microsoft” procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie – doamna 

L. C. K. a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie referatul în vederea sesizării preşedintelui României, a Senatului, a 

Camerei Deputaţilor şi a Parlamentului European pentru formularea cererilor de 

efectuare a urmăririi penale faţă de 9 persoane, care în perioada în care se presupune 

că au săvârşit infracţiunile au îndeplinit funcţia de ministru. 

În cadrul aceluiaşi dosar, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie 

au dispus efectuarea urmăririi penale faţă de Udrea Elena Gabriela pentru săvârşirea 

infracţiunilor de spălare de bani(în forma dobândirii/utilizării de bunuri cunoscând 

că provin din infracţiuni) şi fals în declaraţii de avere, dispunând totodată punerea în 

mişcare a acţiunii penale şi măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, 

începând de la data de 29.01.2015 până la data de 29.03.2015. 

Ulterior, procurorul şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a transmis 

procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
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referatul cauzei, în vederea sesizării: 

1. Camerei Deputaţilor pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi 

penale faţă de Udrea Elena Gabriela pentru săvârşirea următoarelor infracţiuni 

săvârşite în exerciţiul funcţiei: trafic de influenţă (fapte în legătură cu încheierea şi 

derularea acordului cadru de licenţiere Microsoft din anul 2009, a contractelor 

subsecvente şi a actelor adiţionale la acestea), trafic de influenţă(fapte în legătură cu 

derularea contractului e-România), trafic de influenţă, spălare de bani, fals în 

declaraţii de avere; 

2. ministrului justiţiei, pentru a cere  preşedintelui Camerei Deputaţilor 

încuviinţarea reţinerii şi arestării lui Udrea Elena Gabriela pentru infracţiunile sus 

menţionate; 

3. ministrului justiţiei pentru a cere preşedintelui Camerei Deputaţilor 

încuviinţarea arestării preventive, ca urmare a înlocuirii controlului judiciar dispus la 

data de 29 ianuarie 2015 faţă de Udrea Elena Gabriela cu măsura arestării preventive 

pentru următoarele infracţiuni: spălare de bani şi fals în declaraţii de avere. 

La data de 10 februarie 2015, procurorii din cadrul Secţiei de combatere a 

infracţiunilor conexe celor de corupţie au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale 

şi reţinerea pentru 24 de ore a inculpatei Udrea Elena Gabriela pentru săvârşirea 

infracţiunilor de trafic de influenţă(fapte în legătură cu încheierea şi derularea 

acordului cadru de licenţiere Microsoft din anul 2009, a contractelor subsecvente şi a 

actelor adiţionale la acestea), trafic de influenţă(fapte în legătură cu derularea 

contractului e-România), trafic de influenţă(fapte în legătură cu pretinderea şi 

primirea a 500 000 de euro) şi spălare de bani. 
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În dosarul cunoscut opiniei publice sub denumirea „Gala Bute”, în 

conformitate cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef al Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie  a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei 

Deputaţilor, pentru formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Udrea 

Elena Gabriela, membru al Camerei Deputaţilor care, în perioada în care se 

presupune că a săvârşit faptele, a îndeplinit funcţia de ministru al Dezvoltării 

Regionale şi Turismului. 

Cererea de efectuare a urmăririi penale a avut în vedere săvârşirea 

infracţiunilor de  abuz în serviciu, cu obţinerea pentru sine sau pentru altul de 

foloase necuvenite, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte 

sau incomplete pentru obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene 

şi folosire a influenţei în scopul obţinerii de foloase necuvenite, faptele având 

legătură cu atribuirea şi folosirea, presupus ilegale, a fondurilor din patrimoniul 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în perioada 2010 – 2012. 

În acelaşi dosar, la data de 4 februarie 2015, procurorii din cadrul Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie – Serviciul de combatere a infracţiunilor conexe 

infracţiunilor de corupţie au dispus extinderea cercetărilor faţă de Udrea Elena 

Gabriela pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită. Prin urmare, în conformitate 

cu prevederile legale şi constituţionale, procurorul şef la Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie referatul cauzei, în vederea sesizării Camerei Deputaţilor pentru 

formularea cererii de efectuare a urmăririi penale faţă de Udrea Elena Gabriela 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

27 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi  Ministrului Justiţiei, pentru a cere 

preşedintelui Camerei Deputaţilor încuviinţarea arestării preventive a deputatului 

Udrea Elena Gabriela pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu, tentativă la 

folosirea de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete pentru obţinerea 

de nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, folosire a influenţei în scopul 

obţinerii de foloase necuvenite şi luare de mită. 

În ceea ce o priveşte pe Bica Alina Mihaela, s-a constatat că aceasta are 

calitatea de inculpat în dosarul nr. …/1/2015 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – 

Secţia Penală, dosar în care s-a dispus, printre altele şi punerea în mişcare a acţiunii 

penale faţă de inculpata Bica Alina Mihaela cu privire la săvârşirea infracţiunilor 

concurente de luare de mită(două infracţiuni), abuz în serviciu dacă funcţionarul a 

obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit(două infracţiuni) şi 

favorizarea făptuitorului. 

IV. Argumentarea soluţiei propuse Plenului Consiliului Superior al 

Magistraturii. 

            Pentru a putea aprecia dacă, prin afirmaţiile publice ale deputatului Udrea 

Elena Gabriela, a fost afectată independenţa şi imparţialitatea procurorilor Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie şi a întregului sistem judiciar, analiza trebuie să pornească de 

la cadrul legal care defineşte independenţa sistemului judiciar şi limitele libertăţii de 

exprimare.  

          Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin.(1) şi (6) din Constituţia României, 

„Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea 

creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte 
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mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile însă, libertatea de exprimare nu 

poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la 

propria imagine”. 

De asemenea, dreptul la liberă exprimare, prevăzut de art. 30 din Constituţie 

nu poate fi exercitat cu încălcarea principiului independenţei judecătorului şi 

supunerii lui numai legii, astfel cum este statuat prin dispoziţiile art.124 din 

Constituţie şi  art. 2 alin.(3) din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi 

procurorilor, republicată şi modificată, precum şi a independenţei procurorilor 

statuat prin dispoziţiile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciară, republicată şi modificată. 

Independenţa autorităţii judecătoreşti, care nu poate fi separată de cea a 

Ministerului Public, constituie elementul esenţial al reformei din justiţia română. 

Conform dispoziţiilor înscrise în articolul 132 din Constituţia României şi în 

articolul 62 alin.2 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, procurorii îşi 

desfăşoară activitatea potrivit principiilor legalităţii, imparţialităţii şi controlului 

ierarhic. 

Faţă de cele menţionate şi în raport de conţinutul declaraţiilor publice ale 

deputatului Udrea Elena Gabriela, se constată că, deşi lipsite de suport obiectiv, 

afirmaţiile conţinute în comentariile referitoare la numirea procurorului-şef al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie prin încălcarea procedurilor legale în vigoare, în 

sensul că un rol determinant l-ar fi avut instituţii sau persoane din afara sistemului 

judiciar sau a celor cu atribuţii în acest sens, la relaţia dintre procurorul-şef  al 

Direcţiei  Naţionale Anticorupţie şi prim adjunctul Serviciului Român de Informaţii 
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care se derulează în afara cadrului instituţional, la faptul că independenţa şi 

imparţialitatea procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de 

Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism  ar fi fost 

iremediabil afectată prin coordonarea anchetelor penale şi impunerea unor soluţii în 

aceste cauze de către instituţii sau persoane din afara sistemului judiciar, la 

decredibilizarea Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a Direcţiei de Investigarea a 

Infracţionalităţii de Criminalitate Organizată prin inducerea în rândul opiniei publice 

a ideii că activitatea acestora nu se desfăşoară în limitele cadrului legal şi la lipsa de 

independenţă a judecătorilor şi procurorilor determinată de presiunea exercitată de 

prim adjunctul Serviciului Român de Informaţii pentru pronunţarea unor hotărâri 

judecătoreşti, precum şi pronunţarea unor soluţii la comandă politică de către 

judecători ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sunt de natură să influenţeze, în mod 

negativ, opinia publică cu privire la integritatea  magistraţilor şi să-i discrediteze, 

afectând astfel imaginea întregului corp profesional. 

Astfel, apreciem ca tendenţioase afirmaţiile susţinute public de Udrea Elena 

Gabriela referitoare la numirea procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

prin încălcarea procedurilor legale în vigoare, în sensul că un rol determinant l-ar fi 

avut instituţii sau persoane din afara sistemului judiciar sau a celor cu atribuţii în 

acest sens. 

Menţionăm faptul că numirea procurorului şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, L. C. K. a avut loc conform procedurii desfăşurate în baza Legii nr. 

303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor şi a  Legii nr. 317/2004 

privind Consiliul Superior al Magistraturii. 
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Conform acestei proceduri, respectiv dispoziţiilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 

303/2004  „ Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia, procurorul şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, adjuncţii acestuia, procurorii şefi de secţie ai acestor parchete, precum 

şi procurorul şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism şi adjuncţii acestora sunt numiţi de Preşedintele României, la 

propunerea ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, 

dintre procurorii care au o vechime minimă de 10 ani în funcţia de judecător sau 

procuror, pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii o singură dată.” 

De asemenea, potrivit art. 40 lit. h din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul 

Superior al Magistraturii, Secţia pentru procurori  avizează propunerea ministrului 

justiţiei de numire şi revocare a procurorului general al Parchetului de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, a adjuncţilor acestora, a procurorilor şefi secţie din aceste parchete, 

precum şi a procurorului şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism şi a adjunctului acestuia. 

După propunerea formulată de ministrul justiţiei interimar, V. P., de numire în 

funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei L. C.  K ., în 

baza dispoziţiilor legale menţionate anterior, prin Hotărârea nr. 193 din 09.03.2006 a 

Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, cu modificările şi completările 

ulterioare, respectiv nr. 105/02.04.2013 a Secţiei pentru procurori s-au stabilit 

procedura, precum şi criteriile de evaluare în vederea emiterii avizului pentru 

numirea procurorilor în condiţiile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 republicată. 
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În urma acestei proceduri şi a interviului susţinut, Secţia pentru procurori a 

Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 165 din 9 mai 2013 a avizat 

favorabil propunerea ministrului justiţiei de numire în funcţia de procuror şef al 

Direcţiei Naţionale Anticorupţie a doamnei L. C. K., iar prin Decretul Preşedintelui 

României nr. 483/2013 din 16 mai 2013 a fost numită în funcţia mai sus menţionată. 

Prin prezentarea deformată a relaţiei dintre procurorul-şef  al Direcţiei  

Naţionale Anticorupţie şi prim adjunctul Serviciului Român de Informaţii, de 

către deputatul Udrea Elena Gabriela, respectiv faptul că aceasta se derulează în 

afara cadrului instituţional, s-a produs o culpabilizare, în spaţiul public a acestei 

structuri de parchet, cu consecinţa afectării independenţei şi imparţialităţii 

procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a scăderii încrederii cetăţenilor în 

sistemul judiciar. 

Relaţia dintre Direcţia Naţională Anticorupţie, şi Serviciul Român de 

Informaţii se derulează în baza principiilor şi atribuţiilor reglementate de dispoziţiile 

legale prevăzute de OUG nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu 

modificările ulterioare, Regulamentul de ordine interioară a Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, aprobat prin Ordinul nr. 2184/C/2006 al Ministrului Justiţiei, Legea  

nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată cu modificările 

şi completările ulterioare, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Legea nr. 

14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii. 

Conform dispoziţiilor art. 14 din acest din urmă act normativ „ În îndeplinirea 

atribuţiilor ce îi revin, Serviciul Român de Informaţii colaborează cu Serviciul de 
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Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Ministerul Apărării Naţionale, 

Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Ministerul Afacerilor 

Externe, Ministerul Economiei şi Finanţelor, Direcţia Generală a Vămilor, precum şi 

cu alte organe ale administraţiei publice. Organele prevăzute la alin. 1 au obligaţia 

să-şi acorde reciproc sprijinul necesar în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege”. 

În virtutea atribuţiilor manageriale, atât procurorul şef al Direcţiei Naţionale 

Anticorupţie, L. C. K., cât şi prim adjunctul Serviciului Român de informaţii,   

exercită şi funcţia de reprezentare ale instituţiilor pe care le conduc, ceea ce 

presupune o relaţie de colaborare interinstituţională, prezentată, însă, în mod 

deformat şi tendenţios deputatul Udrea Elena Gabriela. 

Prin articolul 1 pct. 4 din Constituţia României, se consacră expres principiul 

separaţiei puterilor legislativă, executivă şi judecătorească. Potrivit acestui principiu, 

reprezentanţilor celorlalte puteri - legislativă şi executivă - nu le este permisă 

exprimarea unor opinii cu privire la calitatea actului de justiţie şi a celor care-l 

înfăptuiesc.  

Într-un stat de drept, nimeni şi cu atât mai mult un reprezentant al uneia din 

celelalte două puteri, chiar dacă are calitatea de inculpat, nu are dreptul să 

extrapoleze nemulţumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze, asupra 

întregului sistem judiciar. În măsura în care se procedează astfel, persoana care face 

aceste afirmaţii aduce inevitabil, atingere principiului constituţional al separaţiei 

puterilor în stat, cu consecinţa afectării prestigiului justiţiei şi implicit a 

independenţei şi reputaţiei magistraţilor. 

Justiţia, în statul de drept, este socotită o putere pe lângă celelalte puteri ale 
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statului (art. 21 şi 124 din Constituţia României). 

Puterea judecătorească trebuie să fie independentă, ceea ce implică existenţa 

unor anumite garanţii faţă de celelalte puteri ale statului, pentru a se evita politizarea 

şi pentru a  crea independenţa şi imparţialitatea magistratului. 

Când din anumite motive, funcţia şi rolul puterii judecătoreşti sunt diminuate, 

statul pierde calitatea de stat de drept, cu toate consecinţele şi implicaţiile socio-

economice ce decurg din aceasta. 

Din această perspectivă, dorind să promoveze independenţa sistemului 

judiciar, prin Recomandarea (2010)12 privind  independenţa, eficienţa şi rolul 

judecătorilor, Comitetul de Miniştri al statelor membre a elaborat mai multe reguli 

cu valoare de principiu. 

Una dintre acestea vizează obligaţia statelor de a lua toate măsurile necesare 

pentru a respecta, promova şi proteja independenţa judecătorilor.  

Documentul prevede că, sensul de „independenţa judecătorilor” nu se referă 

exclusiv la judecători, ci acoperă sistemul judiciar în întregime. 

Conţinutul acestui principiu constă, între altele, şi în obligaţia organelor 

executivului şi legislativului să se abţină de la adoptarea oricăror măsuri care ar 

putea submina independenţa judecătorilor. Pe lângă toate acestea, se precizează în 

document, „că nu ar trebui să fie permis grupurilor de presiune să submineze 

independenţa sistemului judiciar”.      

În raportul Singhvi către Comisia drepturilor omului a ONU din 1987 se 

precizează că „principiile independenţei şi imparţialităţii sunt pietrele de fundament 

ale motivării şi legitimităţii funcţiei judiciare în orice stat” - (pct. 75). 



    
 Inspecţia Judiciară 

 

      
Număr de înregistrare în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal - 23261 

Adresa: Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 40, Sector 5 

Fax:021.322.62.96  

 Web: www.inspectiajudiciara.ro 

34 

„Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenţei justiţiei” 

(art. 133 alin. 1 din Constituţie, 

republicată) 

 Pe de altă parte, în „Principiile fundamentale referitoare la independenţa 

magistratului”, adoptate la Milano în anul 1985 şi confirmate de Adunarea Generală 

a O.N.U. din acelaşi an, rezultă că „independenţa magistraturii trebuie garantată de 

către stat şi enunţată în Constituţie sau altă lege naţională, iar toate instituţiile 

guvernamentale sau altele trebuie să o respecte” (pct.1).   

Convenţia de la Havana pentru prevenirea crimei şi tratamentul delicvenţilor, 

adoptată la Congresul VIII al O.N.U., la pct. 4 prevede că „statele veghează ca 

procurorii să-şi îndeplinească atribuţiile profesionale în deplină libertate, fără a 

face obiectul unor intimidări, hărţuiri, fără a suferi ingerinţe nefondate şi fără a li 

se angaja, în mod nejustificat, responsabilitatea civilă, penală sau de altă natură”.    

În Recomandarea (2000)19 a Comitetului de Miniştri al statelor membre 

privind rolul urmăririi penale în sistemul de justiţie penală, adoptată la data de 06 

octombrie 2000 la cea de-a 724-a reuniune a delegaţiilor miniştrilor, la pct. 11 din 

capitolul „Relaţia dintre procurorii publici şi puterea executivă şi legislativă” se 

prevede că „statele trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că procurorii 

publici îşi pot efectua îndatoririle şi responsabilităţile profesionale fără intervenţie 

nejustificată sau expunere la responsabilitatea civilă, penală sau de alt tip”. 

Prin afirmaţiile făcute în spaţiul public, deputatul Udrea Elena Gabriela a 

depăşit limitele admisibile ale discursului public. 

Dreptul la libertatea de exprimare nu este unul absolut, acesta fiind susceptibil 

de anumite restrângeri, în ipoteza în care folosirea libertăţii de exprimare este 

îndreptată împotriva unor valori pe care statul le poate în mod legitim apăra, cum ar 

fi autoritatea şi imparţialitatea puterii judecătoreşti. 
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Referindu-se la restrângerea libertăţii de exprimare în scopul garantării  

autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, în afacerea „Braford contra Danemarcei” a decis că „interesul de a proteja 

reputaţia şi a asigura autoritatea magistraţilor este superior aceluia de a permite o 

discuţie liberă asupra imparţialităţii acestora”.   

În cauza „Pager şi Oberschlick contra Austriei” s-a statuat că „activitatea 

justiţiei nu poate fi discutată fără să se aibă în vedere anumite limite pentru a nu 

submina autoritatea acesteia, comandament deosebit de important într-un stat de 

drept”.   

Pentru a-şi îndeplini în mod corespunzător atribuţiile, magistraţii au nevoie de 

încrederea opiniei publice, iar această încredere ar putea fi afectată de afirmaţiile 

care pun la îndoială capacitatea profesională, integritatea şi imparţialitatea 

procurorilor şi judecătorilor.    

Susţinerile publice ale deputatului Udrea Elena Gabriela, în sensul cărora 

justiţia este influenţată atât de factorul politic, cât şi de alte structuri sau persoane din 

afara sistemului judiciar, prin inducerea în rândul opiniei publice a ideii că 

activitatea acestora nu se desfăşoară în limitele cadrului legal, subminează 

autoritatea judecătorească şi aduce atingere independenţei sistemului judiciar. 

Mai mult, prin afirmaţiile expuse anterior au fost depăşite limitele admisibile 

ale libertăţii de exprimare, aşa cum sunt protejate de dispoziţiile articolului 10 din 

Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale. 

Afirmaţiile deputatului Udrea Elena Gabriela din spaţiul public, nu au 
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fundament şi constituie, în fapt, o diseminare a unor informaţii tendenţioase, de 

natură a pune în discuţie deontologia profesională a judecătorilor şi procurorilor, 

încercând să se acrediteze ideea că  activitatea magistraţilor implicaţi în procesul 

judiciar se desfăşoară cu încălcarea principiului consacrat de art.2 din Codul de 

procedură penală, potrivit căruia procesul penal se desfăşoară conform dispoziţiilor 

prevăzute de lege. 

De asemenea, prin afirmaţiile făcute, s-a indus în mod indirect ideea unei 

funcţionări anormale şi incorecte a sistemului judiciar, în sensul că procurorii şi 

judecătorii ar instrumenta dosarele penale ca urmare a intervenţiei politicului în 

justiţie şi a altor structuri sau persoane din afara sistemului judiciar. O atare idee 

privind nerespectarea legii de către magistraţi şi lipsa de independenţă a acestora are 

drept consecinţă majoră alterarea, înainte de toate, a încrederii opiniei publice în 

competenţa, corectitudinea şi probitatea pe care, în mod legitim, orice persoană care 

încredinţează magistraţilor apărarea drepturilor sale le aşteaptă.   

De subliniat că impactul declaraţiilor deputatului Udrea Elena Gabriela este cu 

atât mai puternic, prin prisma funcţiilor deţinute la un moment dat, respectiv de 

consilier de stat, şefa Cancelariei Preşedintelui, ministru, vicepreşedinte de partid, 

preşedinte de partid, candidat la alegerile prezidenţiale. 

Autorilor acuzaţiilor le incumbă obligaţia de a furniza o bază factuală precisă 

şi fiabilă, proporţională cu natura şi forţa afirmaţiilor lor, îndatorire pe care însă 

deputatul Udrea Elena Gabriela nu a îndeplinit-o. 

           Totodată, modalitatea de exprimare, generală şi retorică,  creează un dubiu 

greu de înlăturat cu privire la independenţa magistraţilor, cu consecinţa afectării 
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imaginii sistemului de justiţie. 

          Chiar dacă opiniile deputatului Udrea Elena Gabriela exprimate în spaţiul 

public constituie o modalitate de  răspuns faţă de acuzele formulate la adresa 

domniei sale în dosarele instrumentate de  Direcţia Naţională Anticorupţie unde 

aceasta are calitatea de inculpat, nu trebuie uitată calitatea de lider politic marcant al 

acesteia şi poziţia din care face aceste afirmaţii, limita limbajului politic fiind în mod 

cert depăşită atunci când sugerează ideea săvârşirii de către magistraţi a unor fapte 

de natură penală prin modul în care aceştia înţeleg să-şi desfăşoare activitatea la 

comanda unor structuri sau persoane din afara sistemului judiciar. 

             Toate aceste afirmaţii cu caracter general, unele dintre ele în scopul  

inducerii ideii că procurorii şi judecătorii, prin soluţiile pronunţate, sunt subordonaţi 

unei persoane cu funcţie de conducere din cadrul Serviciului Român de Informaţii au 

drept efect dezinformarea opiniei publice cu privire la modul de funcţionare a 

sistemului judiciar, cu un impact profund negativ asupra justiţiabililor, de natura a le 

afecta încrederea în actul de justiţie şi de a amplifica nemulţumirile care, de altfel, 

sunt inerente în procedura judiciară. 

            De aceea, afirmaţiile deputatului Udrea Elena Gabriela, concretizate în 

aprecieri negative cu privire la activitatea de urmărire penală şi de judecată, nu ar 

trebui emise în spaţiul public, astfel de afirmaţii încadrându-se perfect în situaţia în 

care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a afirmat constant că se impune 

restrângerea libertăţii de exprimare, în scopul de a asigura autoritatea şi 

imparţialitatea justiţiei. 

În ceea ce priveşte afirmaţiile din declaraţia inculpatei Bica Alina Mihaela, se 
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constată că acestea au fost făcute în cadrul unui proces penal şi nu în spaţiul public şi 

se circumscriu articolului 10 Cod de procedură penală coroborat cu art. 83 din Codul 

de procedură penală referitoare la dreptul la apărare şi drepturile inculpatului. 

Chiar dacă declaraţia inculpatei Bica Alina Mihaela a fost preluată în mass 

media, realitatea conflictului de drept penal generat, precum şi a susţinerilor 

acesteia se stabileşte doar în cadrul unui proces penal şi nu în cadrul unor 

verificări administrative. În caz contrar, Inspecţia Judiciară s-ar substitui instanţei 

de judecată, ceea ce ar presupune încălcarea flagrantă a dispoziţiilor art. 126 din 

Constituţia României potrivit cărora „Justiţia se realizează prin Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti stabilite de lege”. 

De altfel, Inspecţia Judiciară nu poate suplini ori completa activitatea de 

urmărire penală şi nu are atribuţii ori competenţa legală de a se substitui în 

activitatea jurisdicţională care aparţine instanţelor judecătoreşti. 

          În aceste condiţii, apreciem că prin declaraţiile publice ale deputatului 

Udrea Elena Gabriela, de genul celor analizate, se aduce atingere independenţei 

şi imparţialităţii procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a întregului 

sistem judiciar.   

Având în vedere cele expuse, în temeiul dispoziţiilor art.74 lit.g) din Legea 

nr.317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,   

 

PROPUNEM: 

 

Înaintarea prezentului raport Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, 
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pentru a dispune în conformitate cu dispoziţiile art. 30 din Legea nr. 317/2004 

privind organizarea Consiliului Superior al Magistraturii, republicată. 

 

 

INSPECTORI JUDICIARI, 

 

 În şedinţa din data de 19 februarie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis ca 
întemeiată cererea de apărare a independenţei şi imparţialităţii procurorilor Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie şi a independenţei sistemului judiciar în ansamblul său, constatând că susţinerile 
doamnei Udrea Elena Gabriela, deputat în Parlamentul României, emise în spaţiul public în perioada 
2-5 februarie 2015, preluate ulterior de mass media, sunt de natură să aducă atingere independenţei şi 
imparţialităţii procurorilor DNA şi a sistemului judiciar  în ansamblul său. 

 


