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DUBLA GRATIERE – Presedintele Basescu a salvat-o de inchisoare, de doua ori, pe avocata Nicoleta
Constantin, condamnata pentru infractiuni de fals. A doua gratiere a fost acordata in chiar prima zi din cel
de-al doilea mandat la Cotroceni. De curand, presedintele incerca sa justifice refuzul de a-i gratia pe Gica
Popescu si Gigi Becali: "Daca veti urmari, toate gratierile sunt in primul mandat. In al doilea mandat, nu exista
nicio gratiere, nici macar pe motive umanitare" (Decretele)
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In urma cu doua saptamani, presedintele Traian Basescu declara, pentru a explica de ce nu ii gratiaza pe Gica Popescu si Gigi Becali, ca a eliminat din activitatea sa functia gratierii, in cel de-al doilea mandat al sau la Cotroceni: "In al doilea mandat, nu exista nicio gratiere, nici macar pe motive umanitare. (...) In al doilea mandat, am eliminat din activitatea mea functia gratierii. (...) Pana acum, insa, nu am avut motive sa
acord nicio gratiere, in acest al doilea mandat". Lucrurile nu stau insa deloc asa.
Traian Basescu a deschis cel de-al doilea mandat la Cotroceni cu un decret de gratiere. Chiar pe 22 decembrie 2009, presedintele a gratiat-o pe Nicoleta Constantin (fosta Maracine), o avocata din Baroul Bucuresti condamnata definitiv pentru ca a comis infractiuni care au prejudiciat Primaria Capitalei, institutie condusa in perioada 2000-2004 chiar de actualul presedinte Basescu.
Realizatorul emisiunii Sinteza Zilei, Mihai Gadea, a dezvaluit, luni 31 martie 2014, cazul avocatei Nicoleta Constantin, condamnata in doua dosare penale pentru infractiuni ce tin de mafia imobiliara - cumuland pedepse de 5 ani si 2 luni de inchisoare - care a fost gratiata tot de doua ori de presedintele Basescu. Unul dintre dosare viza acte semnate in numele unor persoane decedate, prin care avocata a revendicat in baza Legii nr.
10/2001 un imobil din cartierul Primaverii al Capitalei.
Avocata, condamnata alaturi de fosta judecatoarea Georgeta Stoican, de la JS1, a fost gratiata de Traian Basescu, mai intai, la 26 mai 2009, prin decretul nr. 867, iar apoi, in chiar prima zi din cel de-al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Decretul nr. 1.890 din 22 decembrie 2009 a venit la doar o zi dupa ce ICCJ a pronuntat hotararea definitiva prin care avocata a fost condamnata pentru fals material in inscrisuri
oficiale si uz de fals. Presedintele preciza la acea vreme ca a gratiat-o pe fosta avocata din motive umanitare, pentru ca avea multi copii mici si ca "nu prea a stat incarcerata, pentru ca a tot facut cereri pe la instante sa ii fie intrerupta pedeapsa".
Pe vremea cand era cercetata pentru inselaciune si uz de fals, avocata s-a sustras arestarii si chiar a opus rezistenta
Interesant este ca avocata Nicoleta Constantin a fost gratiata, desi a aratat dispret fata de Justitie - aspect infierat de nenumarate ori de Traian Basescu, de exemplu, in contextul in care Parlamentul refuza arestarea sau anchetarea vreunui deputat sau senator. Revenind la avocata Nicoleta Constantin, aceasta s-a sustras arestarii preventive, asa cum reiese dintr-un comunicat al Politiei Capitalei, din 2003, care arata ca aceasta era data
in urmarire generala: "In data de 10.06.2003, in baza solicitarii Serviciului Urmariri din cadrul Directiei Politiei Judiciare, a fost localizata urmarita general Maracine Nicoleta, de 37 de ani, din Bucuresti, care se sustragea arestarii preventive pentru infractiunea de inselaciune si uz de fals, facand obiectul urmaririi generale din 25.10.2001. Aceasta, in cursul anului 1998, in calitate de avocat, prin folosirea de inscrisuri false, a
promovat o actiune civila de retrocedare a unui imobil in numele unor persoane decedate, prejudiciind domeniul public al statului, motiv pentru care, in data de 23.10.2001, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti a dispus arestarea preventiva in lipsa pe o perioada de 30 de zile, deoarece se sustragea urmaririi penale.
In baza datelor si cu avizul procurorului emitent al mandatului de arestare preventiva, in dimineata zilei de 11 iunie 2003, politisti din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane – Directia Politiei Judiciare, Serviciul Urmariri si Compartimentul Urmariri al Politiei Capitalei, au organizat o actiune in sectorul 6, unde urmarita locuia fara forme legale, impreuna cu alti membri ai familiei. Pe parcursul acestor activitati, membrii familiei
urmaritei au opus rezistenta, prin blocarea portii de acces in curtea imobilului, agresarea verbala si fizica a membrilor echipajului si impiedicarea punerii in miscare a autoturismului in care se afla Maracine Nicoleta. Cea in cauza a fost condusa la sediul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, unde, intrucat prezenta urme vizibile de sarcina si acuza dureri abdominale, a fost supusa unui examen din partea
medicului unitatii, fiind, ulterior, transportata la Spitalul de Obstretica – Ginecologie "Polizu”, unde a ramas internata sub paza pentru observatii.
Luand legatura cu procurorul emitent al mandatului, a rezultat ca impotriva urmaritei Curtea de Apel Bucuresti Sectia a II-a Penala a finalizat procesul penal prin condamnarea la executarea unei pedepse de un an si 4 luni inchisoare, pedeapsa ramasa definitiva, prin respingerea de catre Curtea Suprema de Justitie a recursului introdus de cea in cauza. In prezent, Maracine Nicoleta face obiectul unui alt dosar penal vizand acelasi gen de
fapte, aflate pe rolul Curtii Supreme de Justitie, pentru a dispune asupra recursului introdus de aceasta, fiind condamnata la 5 ani si 6 luni inchisoare de catre Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a II-a penala, pedeapsa nefiind definitiva. Avand in vedere agresarea echipei de politisti de catre membrii familiei urmaritei, urmeaza ca Directia de Politie a Municipiului Bucuresti sa intreprinda cercetari si cu privire la infractiunea de ultraj".
Traian Basescu: "Daca veti urmari, toate gratierile sunt in primul mandat. In al doilea mandat, nu exista nicio gratiere, nici macar pe motive umanitare... In al doilea mandat am eliminat, din activitatea mea, functia gratierii"
Intr-o declaratie oferita, la 11 martie 2014, de la prezidiul Palatului Cotroceni, Traian Basescu, omitand gestul pe care l-a facut in favoarea avocatei Nicoleta Constantin (fosta Maracine), a afirmat ca toate gratierile pe care le-a acordat dateaza din primul sau mandat. Pentru a intari afirmatia, presedintele a subliniat ca in cel de-al doilea mandat nu exista nici macar o gratiere pe motive umanitare: "Eu am un aviz negativ cu privire la
gratierea domnului Becali de la ministrul Justitiei, aviz care este facultativ, dar va rog sa plecati de la urmatoarea realitate: nu am facut multe gratieri in primul meu mandat. Daca veti urmari, toate gratierile sunt in primul mandat. In al doilea mandat, nu exista nicio gratiere, nici macar pe motive umanitare. (...) Presedintele poate sa faca foarte mult rau, prin atributiunile lui, justitiei; prin abuzul de gratieri, prin neintelegerea efectelor
sociale ale unor hotarari ale judecatorilor si, de aceea, am fost extrem de retinut si in primul mandat, iar in al doilea mandat am eliminat, din activitatea mea, functia gratierii. Sigur, nu vreau sa descurajez pe nimeni. Orice om are dreptul sa ceara gratierea. Voi reflecta, de la caz, la caz. Pana acum, insa, nu am avut motive sa acord nicio gratiere, in acest al doilea mandat".
Gratierea la care presedintele a anuntat ca va reflecta se referea la omul de afaceri Gigi Becali. 17 zile mai tarziu, Administratia Prezidentiala a comunicat, succint, decizia lui Traian Basescu de refuzare a gratierii acestuia: "Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a decis, vineri, 28 martie a.c., neacordarea gratierii individuale a domnului George Becali ca urmare a analizarii dosarului de gratiere a domniei sale. Decizia domnului
presedinte Traian Basescu a fost transmisa solicitantului gratierii".
*Cititi aici cele doua decrete prin care Traian Basescu a gratiat-o pe avocata Nicoleta Constantin (fosta Maracine)
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