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Libertate de exprimare pentru toți !

Îmi exprim regretul profund că în zilele în care mass-media a organizat
o largă dezbatere pe tema libertății de exprimare, când ambasadorul SUA a
declarat  public  că  nu  dorește  sub  nicio  formă  îngrădirea  libertății  de
exprimare, Consiliul Superior al Magistraturii a apreciat că doamna judecător
Gabriela Baltag se face vinovată de încălcarea normelor deontologice.

Din  întreaga  conduită  de  magistrat  și  președinte  de  asociație
profesională a rezultat că doamna judecător Gabriela Baltag este un om de
înaltă  probitate  morală  și  profesională,  devotat  în  egală  măsură  familiei,
profesiei, colegilor, dar mai presus de orice, spiritului de dreptate.

Nu cred că unui președinte de asociație profesională i se poate interzice
dreptul la liberă exprimare.

Poate deloc întâmplător, cu doar o zi înainte, doamna Gabriela Baltag
era atacată împreună cu alți membrii ai asociațiilor profesionale, între care și
subsemnatul, pentru participarea la un grup de lucru organizat de ministrul
justiției care vizează modificarea legislației penale și nu legile justiției cum
greșit s-a înțeles.

Să  înțelegem  că  participarea  la  un  grup  de  lucru,  care  presupune
exprimarea unor puncte de vedere ale unor practicieni ai dreptului, a devenit
delict de opinie?

S-a  invocat  faptul  că  în  2012,  când  am  candidat  pentru  funcția  de
procuror general, m-am exprimat laudativ la adresa fostului procuror general
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Nicolae  Popovici  și  am exprimat  intenția  de a  reforma Direcția  Națională
Anticorupție.

În ceea ce îl privește pe Nicolae Popovici, o spun și acum, a fost bun
manager, a recrutat și promovat exclusiv procurori bine pregătiți profesional
și  în  vremea  fostului  regim  a  știut  să  ferească  instituția  de  abuzurile
regimului.

În consecință, după 1990, nimeni din conducerea fostei procuraturi nu a
fost  cercetat  și  trimis  în  judecată,  și  nici  măcar  suspectat  pentru  vreo
infracțiune împotriva drepturilor și libertăților persoanei.

Referitor  la  ideea  reformării  Direcției  Naționale  Anticorupție,  orice
candidat la o funcție exprimă necesitatea unei schimbări mai mult sau mai
puțin majore, așa cum și actuala conducere a făcut numeroase schimbări în
structura personalului. Sunt firești! 

În  ceea  ce  mă privește,  nominalizarea  într-un asemenea context  este
legată de apariția unui articol, cu circa o săptămână în urmă, din care rezultă
că  intenționez  să  candidez  la  funcția  vacantă  de  procuror  general  al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Nu  am  exprimat  niciodată  o  astfel  de  intenție  după  respingerea
candidaturii mele în anul 2012.

Dar cred că cei  care doresc  să aibă acces la  procedura de numire în
această funcție nu trebuie descurajați de atacurile presei. Este dreptul presei
să exprime opinii cu privire la oportunitatea candidaturii lor, la onestitatea și
profesionalismul  lor,  dar  fără  atacuri  la  persoană.  Să  deprindem  cu  toții
regulile exercitării democrației. Altfel nu avem nici o șansă. 

C O N S T A N T I N   S I M A 
Președinte al

Asociației Procurorilor din România
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