AGENTUL OLANDEZ – Judecatorul Vasilica Danilet a fost surprins la masa cu ambasadoarea Olandei la
restaurantul UpTown din centrul Capitalei. Ce cauta Danilet cu un ambasador? Deunazi, Danilet facea politica
in termenii folositi de ambasadori: "Deci eu condamn o persoana si publicul o voteaza sa ajunga in fruntea
tarii unde ala sa-mi faca mie legi... Televiziunile condamnatilor raman televiziunile condamnatilor. Jurnalistii
sunt teroristi mediatici"

Scris de Elena DUMITRACHE
Dezvaluiri - Evenimente

Judecatorul Cristi Vasilica Danilet a fost surprins miercuri,
14 februarie 2018, in jurul orelor 12.00, la restaurantul UpTown din Capitala, situat in Piata Victoriei foarte
aproape de Guvernul Romaniei, luand pranzul cu ambasadoarea Olandei la Bucuresti Stella Ronner
Grubacic (foto 1 stanga). In cazul in care numele ambasadoarei nu va este cunoscut, trebuie sa stiti ca este unul
dintre demnitarii straini care ne-au taxat continuu pe tema coruptiei si care nu s-a sfiit sa critice Parlamentul in
procesul de modificare a Legilor Justitiei. Ambasadoarea Grubacic a fost surprinsa de paparazii de la Cancan.ro, la
inceputul anului 2018, in timp ce petrecea alaturi de afaceristul Nelu Iordache, inculpat si condamnat pentru fapte
de coruptie.
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Un om de bine ne-a transmis la redactie imaginile, insotite de
cateva mentiuni. Martorul ocular ne-a relatat ca cei doi s-au intretinut amical parand in relatii foarte bune. Masa
servita de judecatorul Cristi Vasilica Danilet si ambasadoarea Stella Ronner Grubacic ridica intrebari
legitime.
Suntem tare curiosi ce au putut discuta Grubacic si Danilet. Poate face bine Danilet si ni le explica! Remarcand
interesul ambasadoarei Olandei pentru treburile interne ale Romaniei privitoare la procesul legislativ si la lupta
anticoruptie, am fi tentati sa credem ca tema centrala de discutie a vizat aspecte de Drept. In acest context, nu pot
fi ignorate nici ultimele pozitii publice, exprimate judecatorul Cristi Vasilica Danilet pe Facebook si la o lansare
de carte, in care a avut un discurs cu tente politice, folosind termeni care seama foarte mult cu luarile de
pozitii ale ambasadelor prezente in Romania, inclusiv cu cea a Olandei.

Iata cea mai recenta postare a judecatorului Cristi Vasilica Danilet de pe Facebook:
"Acum, cand ne-am lamurit cum sta treaba, pot sa imi exprim si eu un punct de vedere:
1. televiziunile condamnatilor sunt si raman, din pacate, televiziunile condamnatilor. Iar jurnalistii
respectivi sunt, de fapt, teroristi mediatici astfel ca pun in pericol intreaga societate;
2. dezinformarea si manipularea ordinara tin captiv un public de cateva sute de mii de oameni; acestia sa hranesc
cu ura si prin venele lor curg speculatii bagate cu forta exclusivitatilor si in mod regulat - nu mai am sperante in
privinta lor si ma bucur ca tinerii de azi nu prea se mai uita la tv si nu umbla bezmetici pe FB, ca noi;
3. sunt ministri care se uita prea mult la televiziunile condamnatilor penal; problema e ca si cred minciunile de
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acolo; iar cand ministrii nu pot gandi cu mintea lor si ajung sa fie manipulati, atunci toata tara are o mare problema;
4. ministrul justitiei nu este seful magistratilor; implicarea lui in cariera procurorilor trebuie redusa la
minimum si, in final, eliminata; un om politic, fie el chiar ministru ce poarta denumirea simbolica - si doar
atat - de „al justitiei” nu are cum si de ce sa isi dea cu parerea despre activitatea magistratilor si mersul
anchetelor;
5. chiar cand doarme, omul faradelegii nu poate fi mai credibil decat cel al legii; PS. Mie mi-a placut stirea
„Dezvaluiri incredibile din interiorul statului paralel” - aceste dezvaluiri chiar sunt incredibile pentru simplul fapt ca
nu sunt credibile;
6. datul cu parerea despre o operatiune de punere sub acoperire a unui martor denuntator e doar o parerologie
ieftina, facuta de speculanti care nu inteleg lucruri banale, au probleme uriase de logica si zero cunostinte de
proceduri penale speciale; chiar si asa, nu iti trebuie multa minte sa pricepi cele scrise la punctul 5.
7. Cassa Locco - „Ce bine-mi pare ca ai luat teapa” e singura melodie care imi vine in minte dupa circul facut
duminica."

Prezentam in continuare declaratiile facute de judecatorul Cristi Vasilica Danilet la lansarea volumului
"Legea pe-ntelesul tinerilor. Manual practic de educatie juridica si civica", astfel cum au fost publicate pe
site-il epochtimes.ro:
"Cred ca avem o generatie sa pregatim adultii de maine. Sunt 4,1 milioane de copii in Romania, adica pana in 18
ani, sunt 800.000 de adolescenti in Romania, sa nu trecem cu vederea aceste cifre, pentru ca acei 800.000 de
oameni vor veni la urne si vor vota. Sa nu ne fie indiferent daca vor vota oamenii dupa merit, sau in functie de
sticla de bere pe care o va plati careva sau micul oferit in piata publica, sau sa voteze pe cei care sunt
condamnati. Deci eu, omul legii, condamn o persoana si publicul cu drept de vot se duce si o voteaza sa
ajunga in fruntea tarii unde ala sa-mi faca mie legi. Aici am ajuns in Romania, din cauza lipsei de civism, din
cauza lipsei de moralitate, din cauza lipsei de fapt de cunostinte minime despre cum trebuie sa functioneze un stat.
Trebuie sa pretuim oamenii legii, nu trebuie sa-mi fie rusine ca nu sunt un om al faradelegii.
S-a ajuns la o rasturnare a valorilor in Romania din cauza faptului ca noi insine nu stim sa ne alegem
comunitatile pe care sa le frecventam, televiziunile pe care sa le urmarim sau informatiile pe care sa le
discernem. Asadar, cred ca nu trebuie sa ignoram viitori adulti ai Romaniei care vor munci sau nu pentru plata
pensiilor noastre. Si ganditi-va ca eu voi avea o pensie speciala si nu imi este indiferent lucrul asta. In cat timp ne
facem bine? Nu stiu. Dar, cu siguranta, trebuie sa incepem odata. Si, daca la adulti mai putin putem interveni, cred
ca este timpul sa ne aruncam privirile asupra copiilor, sa-i protejam si sa-i ajutam sa fie adultii responsabili de
maine.
Eu am sperante si eu va spun ca si eu am ramas in Romania desi ofertele au fost pentru strainatate, si familia mea
imi doresc sa ramana in Romania si fetele mele din care una deja urmeaza facultatea de drept, cealalta
intentioneaza sa urmeze facultatea de drept, imi doresc sa ramana in Romania. Eu sincer iubesc Romania si sper
cu totii sa fim mai buni, mai optimisti, mai deschisi in legatura cu Romania. M-am saturat de romani care isi taie
venele in fiecare seara, romani care pe Facebook sunt deceptionati, sunt resemnati, sunt descumpaniti, m-am
saturat de oameni ancorati in probleme, as vrea sa ne gandim mai mult la solutii si cred ca educatia juridica si
educatia civica cel putin a noii generatii... asta poate sa reprezinte cu adevarat o solutie viabila: sa ne educam
noua generatie, in spiritul legii desigur".
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