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BIRCHALL A SARIT CA POPCORNUL – Fosta ministresa a Justitiei s-a napustit sa o acuze de fake news pe
sefa UNJR Dana Girbovan, care a dezvaluit ca procurorii au primit indicatii sa nu se inscrie la concursul pentru
SIIJ. De ras, Girbovan nu facuse nicio referire la Birchall: „A fost un val negativ asumat de la varful Parchetului
din momentul in care s-a pus in discutie aceasta sectie” (Video)
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S-a trezit vorbind fosta ministresa a Justitiei Ana Birchall (foto). Vineri, 7 februarie 2020, Birchall s-a napustit
s-o acuze de fake news pe judecatoarea Dana Girbovan dupa o afirmatie cutremuratoare facuta in seara zilei
precedente de catre presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania.

Mai exact, prezenta in studioul B1 TV joi, 6 februarie 2020, sefa UNJR a sustinut ca procurorii au primit
mesaje sa nu se inscrie la examenul privind intrarea in Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie
(SIIJ). Evident, scopul era acela de a bloca functionarea SIIJ. Subliniem ca iesirea nervoasa a Anei Birchall este
cat se poate de bizara, in conditiile in care Girbovan nu facuse nici cea mai mica aluzie la ministresa de trista
amintire. In schimb, judecatoarea de la Curtea de Apel Cluj mentionase doar „un val negativ asumat de la varful
Parchetului”. Deci, in cel mai rau caz, aluzia Danei Girbovan era la Procurorul General de la acea vreme,
Augustin Lazar. De altfel, presedinta UNJR l-a mentionat imediat dupa aceea pe taica Lazar, rememorand
pozitionarea contestatara a acestuia fata de sectia speciala.
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Iata mai intai declaratia Danei Girbovan (vezi video):
„Aceasta sectie a fost pur si simplu boicotata. Li s-a transmis procurorilor sa nu se inscrie la examenul pentru
aceasta sectie. Am informatii din interior. A fost un val negativ asumat de la varful Parchetului (n.r. PICCJ)
din momentul in care s-a pus in discutie aceasta sectie. A iesit la vremea respectiva si Procurorul General,
sa conteste aceasta sectie, sa spuna ca este un mijloc de presiune asupra judecatorilor si asupra
procurorilor, ataca independenta justitiei si asa mai departe. Si s-a rostogolit indelung acest lucru, la nivel
institutional si la nivelul unor asociatii.
In conditiile astea, un procuror de cariera, cu 18 ani vechime, cu grad de curte de apel, nu merge sa faca parte
dintr-o institutie atat de hulita si a carei soarta este atat de incerta. Pentru ca de cand a fost infiintata (n.r. SIIJ), s-a
vorbit despre desfiintarea ei. Si asta a fost marea problema: au fost demotivati procurorii profesionisti sa mearga si
sa faca parte din aceasta sectie, au ramas foarte putini procurori (cred ca acum sunt 5 sau 7 din 15) si s-a adunat
un numar foarte mare de dosare. Iar acesta este folosit acum ca argument pentru desfiintarea sectiei. Adica n-ai
lasat sectia sa functioneze deloc si pe urma vii si spui ca nu functioneaza, deci trebuie desfiintata. Este complet
lipsit de onestitate si de profesionalism”.
Redam si postarea de pe Facebook a Anei Birchall:
„Fake news de la un judecator? Ei bine, da: a venit ziua in care sa citesc si o astfel de dezinformare crasa. Am
pretentia ca la astfel de acuzatii foarte grave sa se vina si cu dovezi, nu doar cu… 'am informatii'. Cum bine se stie
judecatorii trebuie sa se bazeze pe dovezi de netagaduit, nu? Iar doamna Girbovan se considera o profesionista a
dreptului. Intr-un astfel de context, nu pot sa nu ma intreb cat de moral a fost jocul cu 'uite demisia, nu-i demisia',
cand doamna s-a aflat in carti pentru functia de ministru al Justitiei”.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

