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BASESCU PARAT LA PROTECTORUL
BARROSO – In opt ani, Presedintele a
schimbat 4200 de magistrati (cate 50
pe luna). Traian Basescu a fost
reclamat la Comisia Europeana pentru
ingerinte in Justitie. FACIAS ii cere lui
Barroso sa analizeze miile de decrete
emise de seful statului
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Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) ii cere presedintelui Comisiei
Europene, Jose Manuel Barroso, sa analizeze posibilele ingerinte ale lui Traian Basescu in Justitie. Mai
exact, este vorba despre 4.200 de decrete privind schimbarea din functie a unor procurori si judecatori,
semnate de Traian Basescu din 2004, anul in care a devenit presedinte, si pana in prezent. FACIAS arata ca,
potrivit unui studiu realizat de Fundatia Multimedia pe baza datelor existente in Monitorul Oficial, referitor la
activitatea institutionala a celor trei presedinti ai Romaniei, Traian Basescu a emis in medie cate 50 de
asemenea decrete pe luna. In comparatie, fostul presedinte Ion Iliescu emitea in medie cate trei astfel de
decrete pe luna, iar Emil Constantinescu patru.

Incalcarea principiului separatiei puterilor in stat si limitarea independentei Justitiei
In scrisoarea adresata oficialului CE, FACIAS ii cere acestuia sa clarifice cu obiectivitate si competenta, daca ritmul
modificarilor operate de presedintele Basescu in randul magistratilor romani poate fi considerat un exces
independenta Justitiei din Romania.
institutional ce limiteaza de facto
Fundatia pentru Apararea Cetatenilor Impotriva Abuzurilor Statului atrage atentia lui Manuel Barroso ca aceste
schimbari facute de Traian Basescu in randul procurorilor si judecatorilor, in ciuda inamovibilitatii de care
beneficiaza acestia, creeaza o suspiciune legitima privind aparitia unei vulnerabilitati a magistratilor in
raport cu presedintele Romaniei. De asemenea, FACIAS sublineaza ca Traian Basescu a schimbat mii de
procurori si judecatori din functie, in ciuda faptului ca legislatia romaneasca nu a suferit modificari importante in
acest sens. Astfel, potrivit FACIAS, acesta ar putea fi simptomul unei incalcari a separatiei puterilor in stat,
o limitare a independentei puterii judecatoresti care ar excede rigorilor statului de drept.
* Cititi aici scrisoarea trimisa de FACIAS lui Barroso
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