„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

Inspecţia Judiciară
Nr. 3293/IJ/738/DIP/2016

RAPORT
privind apărarea independenţei sistemului judiciar

I. Data, modalitatea de sesizare şi aspectele sesizate
La data de 22 aprilie 2016, potrivit art. 30 alin. 1 din Legea nr. 317/2004,
Preşedintele Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Inspecţiei Judiciare
efectuarea unor verificări cu privire la apărarea independenţei sistemului judiciar, în
raport de afirmaţiile făcute de domnul Traian Băsescu, fost preşedinte al României,
lider al Partidului Mişcarea Populară, în cadrul interviului acordat la emisiunea
„NEWS LINE”, realizată de Cristina Şincai, difuzată la postul de televiziune
România TV în data de 17 aprilie 2016, ora 22:09.
Sesizarea a fost înregistrată la Inspecţia Judiciară la data de 4 mai 2016 sub nr.
3293/IJ/738/DIP/2016.
II. Conţinutul verificărilor efectuate potrivit dispoziţiilor art. 54 alin.2 din
Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie de către
Inspecţia Judiciară şi data finalizării acestora
În cadrul verificărilor prealabile, care au fost finalizate la data de 16.05.2016
1
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

„Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei”
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

Inspecţia Judiciară
au fost solicitate Compartimentului de informare publică şi relaţii cu mass media
din cadrul Inspecţiei Judiciare, transcrierea emisiunii NEWS LINE difuzată de
postul România TV la data de 17.04.2016 şi materialele de presă publicate în
legătură cu interviul acordat de domnul Traian Băsescu în cadrul acestei emisiuni.
De asemenea, au fost solicitate Direcţiei Naţionale Anticorupţie, relaţii privind
dosare instrumentate în care persoanele nominalizate de domnul Traian Băsescu au
avut calitate procesuală.
III. Aspecte rezultate din verificările prealabile finalizate de Direcţia pentru
procurori din cadrul Inspecţiei judiciare.
La data de 17.04.2016, liderul Partidului Mişcarea Populară, fost preşedinte al
României, domnul Traian Băsescu, invitat în cadrul emisiunii NEWS LINE,
realizată de Cristina Şincai, difuzată de postul România TV a făcut o serie de
afirmaţii denigratoare la adresa justiţiei în general şi la adresa Direcţiei Naţionale
Anticorupţie, după cum urmează:
„Cum se face discreditarea Parlamentului: Spre exemplu, ai un politician care
este suspect că ar fi încălcat legea. Devine suspect în urma unor denunţuri pentru
fapte petrecute acum 5-7-12 ani. Nimic mai simplu pentru a discredita Parlamentul
decât să ceri arestarea acelui politician, pentru că este un proces care duce toate
reflectoarele opiniei publice pe Parlament. Când acest proces se repetă săptămânal,
ai unul - doi parlamentari pentru care ceri arestarea fără rost…….Dar pe denunţuri
petrecute cu ani în urmă nu se justifică cererea de arestare, în opinia mea. Însă…
…..Dar pe balonul acesta care se lansează, azi ceri arestarea, e un proces întreg,
presa îl reflectă cu atenţie majoră, pe bună dreptate……Şi când ai grijă să serveşti
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populaţiei săptămânal una-două cereri de arestare, sigur că se creează impresia că
acea instituţie este o instituţie profund coruptă, care trebuie să dispară.
…cred că am răspunsul. Pe de o parte, sunt realităţile clasei politice existente. Pe de
altă parte, sunt exagerările unei decizii de a curăţa clasa politică. Şi decizia nu
aparţine politicului. Şi de a o curăţa abuziv cu cătuşele arătate în fiecare zi. Şi
populaţia n-o să mai vadă alt orizont decât acela al naţionalismului. Vă asigur că
acesta e rezultatul modului în care se duce, cu zurgălăi şi cu discreditarea instituţiilor
politice, lupta anticorupţie.
…..este clar că analiza se produce la vârful SRI-ului, care este coordonat de
generalul Coldea şi execuţia se produce la vârful DNA-ului, coordonat de doamna
Kovesi.
….Nu este un scenariu, este o realitate pe care o vedeţi. Este o sectă a securităţii
naţionale care vrea să controleze şi decizia politică, fără să o facă transparent.
….una e bătălia politică cu Parlamentul, şi alta este distrugerea în această manieră.
Şi ea este categoric făcută după un plan deliberat. Că se urmăreşte împingerea
României într-o anumită zonă….pentru că ştiţi cum e şi cu lupta asta anticorupţie,
marea veselie pare a fi în distrugerea instituţiilor politice. Dar capii mafioţi de tip
Pescariu, de tip Claudiu Florică, de tip mai ştiu eu care, au fost lăsaţi şi cu banii, şi
liberi. Deci nu a fost, este o minciună care ni se spune „Obiectivul este recuperarea
banilor”. Păi, cum frate, când pe Pescariu şi pe Claudiu Florică îi laşi cu banii furaţi
de la Microsoft, nici măcar nu-i pui martori în proces? ….Ţinta au fost oamenii
politici şi nicidecum recuperarea banilor. Cum şi la ANRP, uitaţi-vă că domnul
Vişoiu a rămas cu cei 60 de milioane de dolari la o recuperare acuzată de DNA a fi
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ilegală. A rămas cu banii daţi de ANRP….Eu sunt de acord să le laşi libertatea celor
care denunţă, dar nu şi banii. Banii trebuie luaţi.
La data de 18.04.2016, ora 00:17, domnul Traian Băsescu a postat pe Facebook
un mesaj în conţinutul căruia regăsim aceleaşi afirmaţii: „Secta securităţii naţionale
este formată din unii şefi ai instituţiilor de forţă ale statului şi din justiţie….
Mai mult, asaltul asupra Parlamentului cu solicitări frecvente de arestare a
parlamentarilor în baza unor denunţuri pentru fapte presupus a fi săvârşite cu
3,4,5,6…10 ani în urmă(atenţie, nu vorbesc de anchetarea lor, care trebuie făcută, ci
de arestarea preventivă nejustificată), destul de multe infirmate de judecători, este o
metodă eficientă de discreditare a Parlamentului şi de neutralizare a acestuia, lucru
esenţial pentru ca „secta” să poată acapara puterea. Indiferent de rezultatul din
instanţă, pentru „sectanţi”, importantă este avalanşa mediatică pe care o generează
dezbaterea arestării fiecărui parlamentar alături de încătuşarea filmată din faţa DNA,
pentru că asta prăbuşeşte încrederea în Parlament.
Este evident că, pe fondul slăbiciunilor clasei politice, în România, se instalează la
putere o „sectă a securităţii naţionale” coruptă, avidă de putere, nelegitimă în
exercitarea puterii, răspândită în toate structurile statului şi care şi-a propus să
substituie clasa politică şi cu tendinţa de a influenţa şi justiţia….Avantajul numiţilor
este acela că ei au informaţia şi cătuşele şi îşi permit aplicarea discreţionară şi
selectivă a legii…”
La datele de 17.04.2016 şi 18.04.2016 au fost prezentate şi comentate, în mai
multe publicaţii on-line afirmaţiile făcute de către domnul Traian Băsescu, fost
Preşedinte al României, în cadrul interviului difuzat de postul România Tv, la data
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de 17.04.2016 şi pe contul său de facebook, la data de 18.04.2016.
Menţionăm cu titlu exemplificativ:
www.luju.ro (18.04.2016) - „SECTA SECURITĂŢII NAŢIONALE-Traian
Băsescu a rebotezat Binomul: „ O sectă care vrea să controleze decizia politică. S-a
format în timpul mandatului meu. N-am sesizat, n-a fost agresivă…Analiza se
produce la vârful SRI coordonat de Coldea, şi execuţia la vârful DNA coordonat de
Kovesi…Capii mafioţi îi laşi cu banii furaţi de la Microsoft”. Băsescu avertizează:
„S-ar putea ca decizia lor să fie să îndrepte România către o abordare extremistă şi
izolaţionistă. Atenţie unde vom ajunge!”
www.evz.ro(18.04.2016) - „TRAIAN BĂSESCU, declaraţie INCENDIARĂ:
„Există o SECTĂ a securităţii naţionale”.
„Fostul preşedinte al României, Traian Băsescu, a vorbit la România TV despre
abuzurile din justiţia românească. El este de părere că există „o sectă a securităţii
naţionale, care vrea discriminarea clasei politice”.
www.românialiberă.ro(18.04.2016) - „TRAIAN BĂSESCU: Se instalează la
putere o „sectă a securităţii naţionale” coruptă, avidă de putere, nelegitimă”.
„Potrivit fostului preşedinte, din „secta securităţii naţionale” fac parte „unii şefi ai
instituţiilor de forţă ale statului şi din justiţie…”
www.adevărul.ro(17.04.2016) ) - „ BĂSESCU: „Există o sectă a securităţii
naţionale, prezentă şi în Guvern, ce vrea să controleze decizia politică”.
www.dcnews.ro(18.04.2016) - „ BĂSESCU avertizează: „Secta securităţii
naţionale” va deveni stăpâna tuturor pârghiilor statului”.
Declaraţiile au mai fost preluate şi de alte instituţii media, cum ar fi:
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www.ziarulprofit.ro, www.enational.ro, www.româniatv.ro.
În raport de afirmaţiile domnului Traian Băsescu cu privire la o presupusă lipsă de
interes a procurorilor în ceea ce priveşte recuperarea prejudiciilor, nominalizând în
acest sens pe Dinu Pescariu, Claudiu Florică şi Valentin Vişoiu, persoane despre
care afirmă că au fost „lăsaţi şi cu bani şi liberi”, fără a fi puşi „măcar martori în
proces”, au fost efectuate verificări privind dosarele înregistrate la Direcţia Naţională
Anticorupţie, cunoscute sub denumirea dosarele „MICROSOFT” şi „ANRP”,
rezultând următoarele:
La data de 21.05.2013, sub nr.............., a fost înregistrată la Direcţia Naţională
Anticorupţie - Secţia de Combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie,
sesizarea formulată de Corpul de Control al Primului - Ministru, urmare a unei
acţiuni de control efectuată la Ministerul pentru Societatea Informaţională şi la
Ministerul Educaţiei Naţionale în legătură cu închirierea de licenţe educaţionale.
La data de 05.06.2013 Direcţia Naţională Anticorupţie - Secţia de Combatere a
infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie s-a sesizat din oficiu cu privire la
săvârşirea unor infracţiuni de abuz în serviciu şi a unor infracţiuni de corupţie în
legătură cu derularea unor contracte de închiriere licenţe.
În cauză, cu privire la săvârşirea unor fapte de corupţie au formulat denunţuri mai
multe persoane, printre care ……………. şi ………...
Prin rechizitoriul din data de 23.03.2015, s-a dispus, pe lângă trimiterea în judecată
a unui număr de patru inculpaţi, clasarea cauzei pentru comiterea infracţiunii de dare
de mită prev.de art. 290 alin.1 Cp rap.la art.6 din Legea nr.78/2000, cumpărare de
influenţă prev. de art.292 alin.1 Cp cu aplic. art.5 Cp, întrucât faptele au fost
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denunţate de martorii ………………, ……………….., ………………, precum şi 8
soluţii de disjungere cu privire la fapte de abuz în serviciu, fapte de corupţie, spălare
de bani în legătură cu încheierea şi derularea mai multor proiecte şi contracte.
În cauză, în vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţele din datele de
03.12.2014 şi 31.10.2014, au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor
mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, măsuri menţinute prin
rechizitoriul ………………...
Prin rechizitoriul nr……………….. din data de 08.04.2015, în baza denunţului
formulat de ………………, au fost trimişi în judecată membrii Comisiei Centrale
pentru Stabilirea Despăgubirilor(9 persoane) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în
serviciu prev. de art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cp şi art.
309 Cp cu aplic. art.5 Cp, vicepreşedintele …………………., pentru săvârşirea
infracţiunii de luare de mită, prev. de art.289 Cp rap. la art.6 şi 7 lit. a din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 şi art. 5 Cp şi expertul evaluator ................, pentru
săvârşirea infracţiunii de luare de mită, prev. de art.289 Cp rap. la art. 6 din Legea
nr.78/2000.
Prin acelaşi act s-a dispus clasarea cauzei faţă de ……………… cu privire la
săvârşirea a două infracţiuni de dare de mită, prev. de art.290 Cp rap. la art. 6 din
Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin.1 Cp, întrucât există o cauză de nepedepsire
prevăzută de lege.
Prin rechizitoriul nr. ……………….. din 24.08.2016( dosar format în baza
disjungerilor dispuse prin rechizitoriul nr. ………………. s-a dispus trimiterea în
judecată a membrilor Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor(6
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persoane) pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu prev. de art.13 ind.2 din
Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 Cp şi art. 309 Cp cu aplic. art.5 Cp, precum şi
disjungerea cauzei şi continuarea cercetărilor într-un alt dosar cu privire la săvârşirea
infracţiunilor de luare de mită şi abuz în serviciu, prev. de art. 289 Cp rap. la art.6 şi
7 lit. a din Legea nr. 78/2000 şi art.13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 Cp şi art. 309 Cp cu aplic. art.5 Cp, respectiv complicitate la infracţiunea de
abuz în serviciu, prev. de art. 48 Cp rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la
art.297 alin.1 Cp şi art. 309 Cp cu aplic. art.5 Cp.
Cercetările sunt efectuate în dosarul nr. ……………….., cauză în care este
anchetat şi ………………, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în
serviciu, prev. de art. 48 Cp rap. la art. 13 ind.2 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 Cp şi art. 309 Cp cu aplic. art.5 Cp.
În dosarele nr. …………….. şi nr. ………………., în vederea recuperării
prejudiciului, prin ordonanţele din datele de 02.04.2015 , 20.07.2015, 22.07.2015,
24.07.2015, 27.07.2015 şi 14.08.2015 au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra
bunurilor mobile şi imobile aflate în proprietatea inculpaţilor, măsuri menţinute prin
rechizitoriile ………………. şi …………………..
Verificările întreprinse nu au relevat date ori indicii că în dosarele arătate, au fost
dispuse măsuri şi s-au adoptat soluţii cu încălcarea de către procurori a normelor de
procedură.
Astfel, dosarele au fost înregistrate ca urmare a unor solicitări formulate în
modalităţile prevăzute de lege, faţă de persoanele menţionate au fost adoptate soluţii
de clasare, prin prisma calităţii de denunţători, în favoarea lor operând cauza de
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nepedepsire prevăzută de lege, iar pentru recuperarea prejudiciilor cauzate au fost
dispuse măsuri asigurătorii în condiţiile prevăzute de art. 249 Cod de procedură
penală şi faţă de persoanele cu privire la care textul de lege permite luarea acestor
măsuri(suspect, inculpat, persoană responsabilă civilmente).
De asemenea, cercetările din cauzele arătate, cu privire la anumite fapte şi
persoane, continuă în baza disjungerilor dispuse, în dosare nou formate, înregistrate
la Direcţia Naţională Anticorupţie.
IV. Argumentarea soluţiei propuse Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii.
Pentru a putea aprecia dacă, prin aceste afirmaţii publice a fost afectată
independenţa procurorilor şi a întregului sistem judiciar, analiza trebuie să
pornească de la cadrul legal care defineşte independenţa sistemului judiciar şi
limitele libertăţii de exprimare.
Se impun mai întâi câteva consideraţii asupra conţinutului noţiunilor de
independenţă şi imparţialitate, asupra modului în care acestea sunt reglementate de
normele interne şi internaţionale, pentru ca, prin coroborarea acestora şi raportarea
lor la situaţia de fapt expusă, să se stabilească dacă a fost afectată independenţa
sistemului judiciar.
Astfel cum a fost analizată, prin raportare la factorii de presiune ce o pot
influenţa, independenţa a fost definită ca fiind capacitatea magistratului de a decide
măsuri, conform legii, fără nicio intervenţie (influenţă) externă, capacitatea de a
conştientiza factorii externi ce influenţează sau creează aparenţa unei influenţe,
precum şi capacitatea de a respinge factorii de natură externă ce influenţează sau
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creează aparenţa unei influenţe.
Potrivit înţelegerii generale a noţiunii, imparţialitatea este „calitatea de a fi
imparţial; nepărtinire, obiectivitate”. A fi imparţial înseamnă „a fi capabil de a face o
apreciere justă şi obiectivă”. Raportând conceptul de imparţialitate la sistemul
judiciar, în literatura juridică se susţine că imparţialitatea se referă la starea de spirit
sau atitudinea magistratului în raport cu problemele şi părţile dintr-un anumit caz.
Termenul de imparţialitate se referă la absenţa părtinirii reale sau doar percepute.
Principiile independenţei şi imparţialităţii magistraţilor sunt consfinţite în
dispoziţiile art. 132 alin. 1 din Constituţie, art. 3 alin. 1 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare şi art. 3 alin. 2 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.328/2005 a Plenului CSM.
În conformitate cu prevederile art. 3 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, procurorii se bucură
de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii.
Referiri privind aceste principii se regăsesc şi în reglementările internaţionale,
astfel:
- „Principiile fundamentale referitoare la independenţa magistratului”,
adoptate la Milano în anul 1985 şi confirmate de Adunarea Generală a ONU,
precizează în cuprinsul pct. 1 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”. În cadrul aceloraşi principii, în
cuprinsul pct. 2 se menţionează că „sistemul juridic va decide în problemele care îi
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sunt înaintate imparţial, pe baza faptelor şi în conformitate cu legea, fără vreo
restricţie, influenţă incorectă, sugestie, presiune, ameninţare sau interferenţă, directă
sau indirectă, din orice parte sau pentru orice motiv“.
- „Convenţia de la Havana pentru prevenirea crimei şi tratamentul
delicvenţilor”, adoptată la Congresul VIII al Organizaţiei Naţiunilor Unite prevede
la pct. 4 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”.
- Recomandarea (94) 12 a Comitetului de Miniştri al statelor membre privind
independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor, adoptată la 13 octombrie 1994, care,
dorind să promoveze independenţa sistemului judiciar, 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 în obligaţia 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”.
Independenţa magistraţilor nu constituie doar o garanţie a statului pentru
înfăptuirea justiţiei, ci în egală măsură, un drept şi o obligaţie a magistraţilor.
Independenţa este privită ca „atribut al funcţiei, care îi permite judecătorului să
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acţioneze în realizarea actului juridic şi, mai ales, să decidă doar în baza legii şi a
propriei conştiinţe, fără nici o subordonare sau influenţă”.
Potrivit legislaţiei interne, dreptul la liberă exprimare 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.
Referindu-se la restrângerea libertăţii de exprimare în scopul garantării
autorităţii şi imparţialităţii puterii judecătoreşti, CEDO, în cauza „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”. De asemenea, prin 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”.
Având în vedere rolul de garant al independenţei justiţiei conferit de lege
Consiliului Superior al Magistraturii, această instituţie este chemată, în exercitarea
atribuţiilor prevăzute de art. 30 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 75 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi
modificată, să apere judecătorii şi procurorii împotriva oricărui act care le-ar putea
afecta independenţa şi imparţialitatea.
Prezenta analiză vizează afirmaţiile făcute în data de 17.04.2016 de către
domnul Traian Băsescu, fost Preşedinte al României, lider al Partidului Mişcarea
12
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Populară în cadrul interviului acordat postului România TV şi pe contul de facebook,
la data de 18.04.2016, preluate la datele de 17 şi 18.04.2016 de publicaţiile on-line
arătate, în sensul că , în România se urmăreşte discreditarea Parlamentului, obiectiv
care se realizează prin intermediul procurorilor( „Cum se face discreditarea
Parlamentului: Spre exemplu, ai un politician care este suspect că ar fi încălcat legea.
Devine suspect în urma unor denunţuri pentru fapte petrecute acum 5-7-12 ani.
Nimic mai simplu pentru a discredita Parlamentul decât să ceri arestarea acelui
politician, pentru că este un proces care duce toate reflectoarele opiniei publice pe
Parlament. Când acest proces se repetă săptămânal, ai unul-doi parlamentari pentru
care ceri arestarea fără rost…….Dar pe denunţuri petrecute cu ani în urmă nu se
justifică cererea de arestare, în opinia mea. Însă…”), aceştia acţionând la comanda
Serviciului Român de Informaţii(„analiza se produce la vârful SRI-ului, care este
coordonat de generalul Coldea şi execuţia se produce la vârful DNA-ului, coordonat
de doamna Kovesi”) şi a unei grupări(„sectă naţională”) formată din „unii şefi ai
instituţiilor de forţă ale statului şi din justiţie…”
Prin afirmaţiile prezentate, domnul Traian Băsescu acreditează ideea că
Direcţia Naţională Anticorupţie, procurorii acestei structuri acţionează la comanda
unor grupuri de interese pentru atingerea unor obiective propuse de membrii
acestora, printre care discreditarea şi distrugerea unor instituţii politice şi creează
impresia publică, că activitatea procurorilor se desfăşoară cu încălcarea principiilor
consacrate de art. 2 şi art.9 din Codul de procedură penală, în conformitate cu care,
procesul penal se desfăşoară potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege şi cu garantarea
dreptului oricărei persoane la libertate şi siguranţă.
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De asemenea, prin afirmaţiile de genul „ dar capii mafioţi de tip Pescariu, de tip
Claudiu Florică, de tip mai ştiu eu care, au fost lăsaţi şi cu banii, şi liberi. Deci nu a
fost, este o minciună care ni se spune „Obiectivul este recuperarea banilor”. Păi, cum
frate, când pe Pescariu şi pe Claudiu Florică îi laşi cu banii furaţi de la Microsoft,
nici măcar nu-i pui martori în proces? ….Ţinta au fost oamenii politici şi nicidecum
recuperarea banilor. Cum şi la ANRP, uitaţi-vă că domnul Vişoiu a rămas cu cei 60
de milioane de dolari la o recuperare acuzată de DNA a fi ilegală. A rămas cu banii
daţi de ANRP….Eu sunt de acord să le laşi libertatea celor care denunţă, dar nu şi
banii. Banii trebuie luaţi” se induce ideea că procurorii acţionează contrar legii şi nu
pentru realizarea sarcinilor stabilite de lege şi a obiectivelor urmărite de procesul
penal, respectiv pentru recuperarea prejudiciilor cauzate prin infracţiuni.
Or, din datele prezentate anterior rezultă că situaţia concretă este diferită de cea
care a fost prezentată în conţinutul mesajului domnului Traian Băsescu, în condiţiile
în care, în dosarele „MICROSOFT” şi „ANRP”, măsurile asigurătorii dispuse în
vederea recuperării prejudiciilor au privit persoanele faţă de care acestea au putut fi
luate în condiţiile legii, iar soluţiile faţă de persoanele nominalizate au fost
determinate de calitatea lor procesuală, astfel că maniera de instrumentare a cauzelor
nu a fost una nelegală.
Pentru a-şi îndeplini în mod corespunzător atribuţiile, magistraţii au nevoie de
încrederea opiniei publice, iar această încredere poate fi afectată de afirmaţiile
bazate pe generalităţi care nu îşi găsesc corespondentul în realitate şi care pun la
îndoială independenţa magistraţilor.
Pentru aceste considerente apreciem că afirmaţiile domnului Băsescu Traian,
14
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fost preşedinte al României, lider al unui partid politic important pe scena politică
din România, care se bucură în continuare de o anumită cotă de încredere din
partea opiniei publice, prezumându-se că afirmaţiile sunt făcute de o persoană
informată şi conştientă de consecinţele acestor afirmaţii, reprezintă o deformare a
realităţilor de fapt, de natură să inducă ideea unei funcţionări anormale şi incorecte
a sistemului judiciar, pe componenta de exercitare a atribuţiilor de serviciu ce le
revin procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, parte a
mecanismului justiţiei.
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.
Pe cale de consecinţă, se impune apărarea justiţiei ca sistem, precum şi a
procurorilor din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, întrucât afirmaţiile
formulate în condiţiile arătate sunt de natură să producă un impact negativ
asupra credibilităţii sistemului judiciar,

aducând atingere independenţei

procurorilor Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi independenţei, prestigiului şi
credibilităţii sistemului judiciar în ansamblul său.
Având în vedere cele expuse, în temeiul dispoziţiilor art.74 lit. g) din Legea
nr.317/2004, privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
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PROPUN:

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

INSPECTOR JUDICIAR,
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