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INAMICII SIIJ SE ZVARCOLESC IN CHINURI – Camera Deputatilor a respins proiectul de lege prin care USR si
ex-ministresa Ana Birchall urmaresc desfiintarea SIIJ. Florin Iordache: „Statul de drept inseamna justitie fara
presiunea procurorilor... Reamintesc celor care uita sau care zburau spre alte zari ca ni s-a cerut impetuos in
Parlament sa infiintam o astfel de sectie. Judecatorii sa nu fie sub presiunea procurorului, care le spune: 'Daca
nu dai solutia cum iti cerem noi, vei avea de suferit'”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 30.06.2020 15:22

Ziua de marti, 30 iunie 2020, a mai marcat o infrangere pentru cei care si-au facut un scop in viata din
reinstaurarea abuzurilor in justitie. Camera Deputatilor a votat pentru respingerea proiectului de lege prin care
fosta ministresa a Justitiei Ana Birchall (foto dreapta) si Uniunea Salvati Romania incearca sa desfiinteze
Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (click aici pentru a citi).

Au fost exprimate 167 de voturi pentru respingerea initiativei legislative, 97 impotriva si 25 de abtineri. Doi deputati
nu au votat. Impotriva desfiintarii SIIJ s-au pronuntat PSD, ALDE si Pro Romania, iar pentru au votat PNL si USR.
Cele mai multe abtineri au venit din partea PMP.
Fiind vorba despre un proiect de lege organica, Senatul va fi camera decizionala.
Exclusa din Partidul Social Democrat din cauza atacurilor lansate la adresa formatiunii politice si a pactizarii cu
dusmanii SIIJ, Ana Birchall s-a lamentat in plenul Camerei Deputatilor ca sectia speciala „nu face altceva decat

page 1 / 2

sa impiedice infaptuirea justitiei”. Atat Birchall, cat si Stelian Ion – liderul deputatilor USR – au promis ca nu se
vor lasa pana cand nu-si vor duce la indeplinire planul de macelarire a sectiei.
La randul lui, deputatul PSD Florin Iordache (foto stanga) le-a amintit celorlalti doi parlamentari – precum si
altora, care „zburau spre alte zari” in momentul dezbaterilor parlamentare care au dus la crearea SIIJ – ca
infiintarea sectiei speciale a fost ceruta „impetuos” de catre sistemul judiciar, tocmai pentru a fi eliminate presiunile
asupra judecatorilor, asa cum se intampla cand de anchetarea magistratilor se ocupa infama sectie din DNA
condusa de procuroarea Florentina Mirica.
Redam declaratiile din Camera Deputatilor de dupa vot:
Stelian Ion:
„In ciuda votului exprimat astazi, am convingerea ca zilele sectiei sunt numarate. Nu va mai dura mult pana
cand sectia va fi desfiintata si vom intra in normalitate din acest punct de vedere. Nu are cum sa mai functioneze
pe termen lung o astfel de sectie gandita de Liviu Dragnea pentru a controla justitia. E adevarat: in formula actuala
a Parlamentului, cu domnul presedinte de sedinta Florin Iordache la butoane, cu multi parlamentari care au votat
de-a lungul timpului, in ultimii ani, legi impotriva justitiei, legi pentru favorizarea infractorilor, e greu sa ne gandim ca
vom reusi sa trecem o astfel de lege, dar, domnilor colegi, doamnelor colege, nu uitati ca mai avem putin pana la
alegeri si lucrurile se vor schimba radical. Vom reusi, cu siguranta, in 2021 sa indreptam legile justitiei si sa
desfiintam aceasta sectie odioasa”.
Ana Birchall:
„Este regretabil ca, in ciuda declaratiilor de sustinere a statului de drept, pentru aplicarea legii si raspunderea in
fata legii a oricarei persoane, indiferent de nume si functie... Credeam ca aceste declaratii se vor transforma in
fapte. Este evident ca votul de astazi a aratat ca m-am inselat si asistam, din nefericire, la o noua 'Marti Neagra' in
Camera Deputatilor, pentru ca aceasta sectie speciala – asa cum a fost ea mosita smechereste in Comisia
Iordache – nu face altceva decat sa impiedice infaptuirea justitiei. Si eu am mare rugaminte la dumneavoastra, toti,
ca in dezbaterile publice sa nu se mai manipuleze smechereste, a la Iordache, cum ca ne-am fi intors inainte, cum
era la DNA. Daca cineva ar fi citit acest proiect de lege (care – apropo – are aviz favorabil de la Consiliul
Legislativ), ar fi observat ca noi am propus acolo ca fiecare infractiune sa mearga, spre competenta, institutiei
respective. Pentru ca nu este nimeni credibil sa poata sa convinga orice roman de buna-credinta ca din cele 417
dosare, 415 fiind clasate, si s-a cheltuit din banul public peste 520.000 de RON pentru doua dosare trimise in
instanta.
Este evident ca scopul acestei sectii a fost cu totul si cu totul altul – a se vedea competenta data prin
articolul 88/1, alineatele 1 si 2, care (asa cum a spus si colegul meu) sa stiti ca este pe rol la CJUE
desfiintarea sectiei speciale si daca noi astazi nu am reusit s-o desfiintam in Camera Deputatilor, eu sper
ca in Senat sa se voteze totusi (fiind [camera] decizionala) pentru desfiintare. E doar o problema de timp. Si
votul de astazi, fiecare, asa cum ati votat, sigur ca sper sa aveti constiinta ca ati neglijat efectiv dorinta majoritatii
romanilor de buna-credinta. Nu este deloc bine ce s-a intamplat astazi. Am pierdut sansa de a arata oamenilor
cinstiti din aceasta tara ca intr-adevar le-am ascultat vocea”.
Florin Iordache:
„Statul de drept inseamna o justitie fara presiunea procurorilor. Am spus de la inceput: desfiintarea sectiei
ar fi insemnat intoarcerea la DNA si atunci a fost o dezbatere transparenta in Parlament. Si reamintesc
celor care uita sau celor care erau preocupati si zburau spre alte zari ca ni s-a cerut impetuos in Parlament
sa infiintam o astfel de sectie, astfel incat judecatorii atunci cand dau o solutie, sa nu fie sub presiunea
procurorului, care le spune: 'Daca nu dai solutia asa cum iti cerem noi, maine vei avea de suferit'. O justitie
corecta, un stat de drept inseamna o justitie in care judecatorii trebuie sa dea solutii in raport cu legislatia
in vigoare si cu propria constiinta. Nu avem nevoie de o presiune asupra judecatorilor, sectia aceasta este
foarte buna si repet: revin cu solicitarea la Procurorul General al Romaniei (doamna Scutea), in care eu am
incredere ca va face demersurile si diligentele necesare, impreuna cu CSM-ul, pentru o buna functionare a
acestei sectii”.
Sursa foto: Cotidianul.ro
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