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CLASARE PENTRU TIMMERMANS –
Sectia pentru investigarea
infractiunilor din justitie a inchis
dosarul prim-vicepresedintelui
Comisiei Europene Frans Timmermans
pe continutul Rapoartelor MCV privind
Romania, intocmit la plangerea Lumea
Justitiei: "S-a stabilit ca nu s-a decelat
niciun element/indiciu de natura sa
conduca la presupunerea rezonabila
ca faptele reclamate ar exista in
materialitatea lor"
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Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans (foto alaturi de Monica Macovei) a scapat de
dosarul penal din Romania. Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie a decis in 27 martie 2019
clasarea dosarului privindu-i pe Frans Timmermans, comisarul european pentru Justitiei Vera Jourova,
sefa Reprezentatei CE in Romania Angela Cristea si echipa de redactare a Raportului MCV.
Conform anuntului SIIJ, s-a dispus clasarea cauzei pentru faptele de constituire de grup infractional
organizat, abuz in serviciu, fals intelectual si comunicare de informatii false, stabilindu-se ca "nu s-a
decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca faptele reclamate ar
exista in materialitatea lor".
Dosarul privindu-i pe Timmermans si altii a fost deschis in urma plangerii formulate de Redactia Lumea
Justitiei, in 30 ianuarie 2019, in care am semnalat falsificarea grosolana a realitatii pe starea justitiei din
Romania in Rapoartele MCV: "Faptele au fost savarsite prin adoptarea „Raportului Comisiei catre Parlamentul
European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si de
Verificare” (Raportul MCV) din 13.11.2018 cu incalcarea atributiilor de serviciu prescrise de Tratatul Uniunii
Europene (TUE) si legislatia in materie, prin falsificarea realitatilor privind domeniul justitiei in Romania, prin
comunicarea de informatii false privind statul roman si prin initierea, constituirea, aderarea si sprijinirea, sub orice
forma, a unui grup infractional organizat. Actiunile faptuitorilor sunt asociate gravelor actiuni de politie politica
realizate de institutiile de represiune ale statului cu incalcarea Constitutiei si ordinii de drept – descrise in Denunt fiind aduse grave vatamari intereselor statului roman si fiind pusa in pericol securitatea nationala". (Click aici
pentru a citi integral Plangerea Lumea Justitiei)

Precizam ca initial dosarul a fost depus la DIICOT, insa la data de 1 februarie 2019 a fost declinat catre SIIJ spre
competenta solutionare.
Nu cunoastem inca motivele pentru care s-a dispus aceasta solutie, insa in momentul in care vom primi
ordonanta de clasare de la parchet, vom informa cititorii Lumea Justitiei.
Iata comunicatul PICCJ:
"Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este
abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:
Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie au dispus la data de 27 martie 2019, in dosarul penal denumit generic "Timmermans", clasarea
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cauzei sub aspectul comiterii infractiunilor de abuz in serviciu, prev. de art. 297 Cod penal, fals intelectual, prev. de
art. 321 Cod penal, comunicarea de informatii false, prev. de art. 404 Cod penal si constituirea unui grup
infractional organizat, prev. de art. 367 Cod penal, intrucat s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de
natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca faptele reclamate ar exista in materialitatea lor".
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