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A PICURAT NUMAI MIERE – Prezenta
la bilantul DNA pe 2013, sefa ICCJ
Livia Stanciu a tras niste laude care iau facut pe multi dintre procurorii din
sala sa se simta stingheriti: “Dragi
colegi procurori... Ati demonstrat ca
reprezentati o institutie eficienta,
functionala, performanta, iar impactul
anchetelor pe care le-ati efectuat au
provocat mari temeri unor oameni
corupti, a dat sperante mari
oamenilor... Veti avea intotdeauna in
judecatorul Stanciu un partener de
nadejde”
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Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, judecatoarea Livia Stanciu (foto), prezenta joi, 27 februarie 2014, la bilantul DNA pe anul 2013, nu a
contenit cu osanalele la adresa procurorilor. Laudele au fost atat de numeroase, incat multi dintre procurorii DNA aflati in sala s-au simtit
stanjeniti.
In stilul caracteristic, cu un limbaj de lemn, Livia Stanciu a ridicat in slavi activitatea DNA, in frunte cu Laura Codruta Kovesi, care si-a facut
treaba “nu bine, ci foarte bine”, felicitandu-i pe “dragii colegi” procurori pentru rezultatele obtinute in 2013. Sefa ICCJ a invocat, la fel ca si
Codruta Kovesi, presiuni care se fac asupra procurorilor si judecatorilor, din partea politicienilor, prin “jocuri mediatice”. Presedinta ICCJ i-a
asigurat pe procurorii DNA ca vor avea in judecatorul Stanciu un partener de nadejde.
Prezentam in continuare fragmente din declaratiile Liviei Stanciu la bilantul DNA pe 2013:
“Dragi colegi procurori
Adresez multumiri doamnei procuror sef pentru invitatia pe care mi-a adresat-o de a participa la acest eveniment extrem de important. Invitatia
dumneavoastra ma onoreaza, dar remarc faptul ca imi da posibilitatea de a adresa dumneavosatra si noii echipe manageriale a acestei Directii,
cat si tuturor colegilor, aprecieri deosebite pentru profesionalismul si pentru daruirea de care ati dat dovada pe parcursul anului 2013, pentru
obtinerea rezultatelor pe care le-ati evidentiat azi, pentru implicarea dumneavoastra in vederea realizarii unui act de justitie la cele mai inalte
cote.
Nu am sa intru sa fac o analiza, in detaliile, in amanuntele activitatii pe care dumneavoastra ati desfasurat-o pe parcursul anului, pentru ca,
doamna procuror sef, ati facut-o nu bine, ci foarte bine. Am sa incerc sa va transmit cateva dintre gandurile judecatorilor instantei supreme
despre activitatea institutiei pe care o coordonati.
Ne-am pus cu totii de multe ori in ultima perioada intrebarea de ce e atat de important, de ce e necesar pentru societatea romaneasca actuala sa
continuam aceasta lupta impotriva copruptiei. Coruptia reprezinta un fenomen social extrem de grav. Cazuistica demonstreaza ca aceasta coruptie are
forme variate. Acest fenomen a capatat o amploare deosebita in ultima perioada. Coruptia reprezinta o negare a drepturilor omului, erodeaza principiile
unei administratii eficiente si, desigur, pune in pericol grav, exterm de grav, insasi stabilitatea si mai ales credibilitatea institutiilor statului.
In ultima perioada asistam la o extindere a acestui fenomen care a devenit pentru unii un stil de viata, o mentalitate, un labirint din care din ce in ce mai
greu se poate iesi. Dumneavoastra, dragi colegi, ati demonstrat din punctul de vedere al judecatorilor instantei supreme, ati demonstrat prin
rezultatele obtinute, ca reprezentati o institutie eficienta, functionala, o institutie performanta, o institutie a carei notorietate a crescut de la an la
an, iar impactul anchetelor pe care le-ati efectuat au provocat mari temeri unor oamani corupti, a dat sperante mari oamenilor din aceasta tara
care cred in eradicarea coruptiei.
Este, cred, momentul sa remarcam faptul ca dumneavoastra ati reusit de multe ori sa destabilizati grupari de criminalitate organizata si in principal
infractiuni care vizeaza achizitiile publice, pe langa faptele de coruptie. Ati facut-o fara menajamente indiferent cine au fost acestia si indiferent ce au facut
acele persoane. A fost bine, chiar foarte bine ce ati facut pentru ca ati provocat temeri oamenilor corupti.
Stimati colegi, vreau sa va asigur ca atat din punctul de vedere al presedintei instantei supreme, al judecatorului Stanciu, cat si al tuturor
colegilor judecatori din tara, vom sprijini intotdeauna orice demers al tuturor institutiilor statului care se implica in mod real in ceea ce priveste
asezarea pe baze corecte a statului de drept in Romania. Veti avea intotdeauna in judecatorul Stanciu un partener de nadejde, un partener total
si neconditionat in lupta pe care o realizati in combaterea coruptiei, doar asa vom reusi sa invingem acest fenomen.
Sa fiti permanent siguri de aprecierea pe care presedintele instantei supreme o da activitatii desfasurate de dumneavoastra, eforturilor pe care
le faceti in ciuda riscurilor la care sunteti expusi dumneavoastra si familiile dumneavoastra in fiecare zi.
Ca judecator in materie penala si ca fost procuror - am desfasurat si am fost mandra, timp de 13 ani cat am fost procuror, iar diferenta pana la 35, ca
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judecator - pot sa va spun ca am cunostinta de toate dificultatile pe care le intampinati in cauze, de eforturile enorme pe care le faceti, si sunt in masura sa
pot evidentia nu numai aceste eforturi, dar si responsabilitatile uriase care va revin in aceste cauze.
S-ar impune sa evidentiez faptul ca in 2013 a crescut numarul cauzelor pe care le-ati instrumentat, numarul rechizitoriilor cu care ati investit instantele...
O ultima idee si am sa ma opresc aici, pentru ca ar fi mai multe, foarte multe de spus. In ultimii ani, justitia cred ca a aratat, a dovedit, ca doreste sa
impuna respectarea legii la nivel national, ca doreste ca statul roman sa fie privit ca un stat cu onorabilitate, ca doreste ca justitia sa sa functioneze la
standarde europene. Din pacate, de multe ori, multe dintre activitatile dvs. bune au primit drept recompensa - cu ghilimele de rigoare - atacuri
dure mai mult decat nejustificate la adresa colegilor care au instrumentat dosare extrem de importante prin calitatea persoanelor cercetate in
acele dosare. Spun eu ca aceste atacuri la adresa Justitiei nu au facut altceva decat sa ne decredibilizeze ca tara. Faptul ca unii politicieni isi
doresc revenirea la o Justitie controlata cred ca trebuie sa ne dea un semnal de alarma. Formele de presiune asupra justitiei sunt multiple.
Trebuie fiecare din noi sa fim extrem de atenti. Vreau sa va rog sa incercam fiecare dintre noi, timpul nu ne permite si este cel mai mare dusman
al nostru... Trebuie sa dam un semnal populatiei pentru a deveni ceva mai exigenti fata de iesirile publice ale unor oameni politici, trebuie sa ne implicam
mai mult in a-i face pe cetateni sa inteleaga semnificatia reala a unor evenimente care se petrec in aceasta tara, pentru ca de foarte multe ori am asistat la
prezentarea deformata a Justitiei, a procurorilor, a judecatorilor, iar prin jocuri mediatice oamenii sunt tinuti departe de intelegerea corecta a realitatii
acestei tari. Trebuie sa-i determinam pe cetateni sa fie mult mai intoleranti, intransigenti fata de fapte extrem de grave care se petrec in aceasta tara.
Va felicit... Va multumesc pentru competenta dumneavoastra! Am incredere in proiectele pe care le veti derula in perioada urmatoare. Va doresc
un an de mare succes in activitatea dumneavoastra!”
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