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AVERTISMENT – Premierul Victor
Ponta ii transmite ministrului Justitiei,
Mona Pivniceru, ca raporturile cu
presedintele Traian Basescu si CSM
vor fi dificile. Ponta: "De cand este
ministru s-a vazut foarte clar ca nu are
pozitii partizane politice"
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Premierul Victor Ponta considera ca ministrul Justitiei Mona Pivniceru (foto) a dovedit, de cand a fost numita in aceasta functie, ca nu are pozitii
partizane politice, desi este asumata politic de Partidul National Liberal. In opinia sefului Executivului, Mona Pivniceru a inceput un proiect bun in
justitie si spera sa aiba succes cu el, insa crede ca va avea dificultati in ceea ce priveste raporturile cu presedintele Traian Basescu si cu
Consiliul National al Magistraturii. Primul ministru Victor Ponta a mai afirmat, miercuri seara, 18 decembrie 2012, intr-o emisiune la Antena3, ca
este necesara eficientizarea si liberalizarea justitiei, in asa fel incat un proces sa nu mai dureze ani de zile, fiind constient in acelasi timp de faptul ca
aceasta evolutie se va produce treptat.

Victor Ponta: "Eu nu vreau sa punem stapanire pe justitie. Vreau o justitie libera si independenta"
Victor Ponta crede ca nu este suficient sa fie finalizate cinci dosare, care de cele mai multe ori implica oameni politici, si care apoi sa fie "plimbate pe la
televizor": "Mona Pivniceru este asumata politic de catre PNL, insa doamna Pivniceru ramane un om independent, neangrenat politic si de altfel,
si din pozitiile pe care le-a avut de cand este ministru s-a vazut foarte clar ca nu are pozitii partizane politice. A inceput un anumit proiect si sper sa
aiba succes cu el. Are o zona dificila, nu ca Sanatatea sau Educatia, insa este dificila in raporturile cu presedintele, cu CSM. Discursul asta in
care se spune ca USL vrea sa puna stapanire pe justitie... eu nu vreau sa punem stapanire pe justitie, dimpotriva, as vrea sa fie cat mai libera
justitia pentru ca nu mi s-a parut in totalitate libera, si mai ales as vrea sa fie eficienta. Daca faci cinci dosare pe care le plimbi pe la televizor
este bine, dar in Romania sunt milioane de dosare, sunt milioane de oameni care asteapta de ani de zile sa primeasca o decizie care se duce in apel,
dureaza cativa ani, apoi ajunge in recurs si mai dureaza cativa ani si ajungi sa vii de la Arad pana la Curtea Suprema sa primesti termen peste un an. Eu
vorbesc despre eficienta justitiei, iar aici mai este foarte mult de facut in perioada urmatoare".
Victor Ponta: "Pentru presedintele Traian Basescu, justitie inseamna DNA si politicieni"
Premierul Victor Ponta a afirmat in cadrul aceleasi emisiuni tv ca, din pacate, pentru presedintele Traian Basescu, justitia se rezuma doar la Directia
Nationala Anticoruptie, Daniel Morar, procurori si dosare politice. Victor Ponta a precizat ca acest sistem reprezinta doar 1% din justitie, fiind si partea care
se vede la televizor: "Justitie nu inseamna doar procurori. Pentru domnul presedinte Basescu, si i-am spus lucrul asta, pentru dansul justitie
inseamna doar DNA, domnul Morar si dosare la politicieni. Dar asta reprezinta 1% din justitie, sigur este partea care se vede la televizor. Dar justitie
inseamna omul care are un proces pentru ca il da afara din acasa, inseamna firma care nu isi recupereaza banii de la un client care a pacalit-o, inseamna
cei care talharesc, care violeaza si care trebuie judecati. Toate astea insemna justitie. Pentru presedinte, justitie inseamna DNA si politicieni, pentru
mine care vin din justitie, justitie inseamna si este mult mai importanta sa ii faci dreptate la Judecatoria Patarlagele acelui om care sta de 10 ani sa isi
ia terenul inapoi. Este la fel de important. ".
Intrebat de cazul Adrian Nastase, condamnat la 2 ani de inchisoare cu executare in dosarul "Trofeul Calitatii" de Inalta Curte de Casatie si Justitie,
premierul Victor Ponta a aratat ca nu este un caz singular ca un om sa fie incarcerat, desi nu au fost aduse probele necesare: "Oamenii se intreaba cum
e posibil sa piarda un proces cu dreptatea in mana!".
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