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MAZILIT PENTRU CA A DIVULGAT INTERVENTIA LA BASESCU – Inspectia CSM a cerut excluderea din
magistratura a procurorului Eugen Iacobescu pentru ca a dezvaluit ca l-a interceptat pe Bercea Mondial cum
punea la cale mituirea familiei Basescu. Iacobescu a scapat initial cu mutare disciplinara, dar sub mandatul
Oanei Haineala a fost trimis la pensie. Dosarul a fost luat la PICCJ din ordinul lui Kovesi, iar de atunci nu se
stie cum au fost valorificate interceptarile (Documente)
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Interceptarile efectuate de procurorul Eugen Iacobescu demonstreaza ca acuzatiile care se aduc in prezent familiei prezidentiale nu sunt o inventie a clanului Bercea Mondialu', ai carui membri au facut public afirmatii care ii priveste pe fratii Basescu. Sandu Anghel zis Bercea Mondial, a fost interceptat cand, fara sa stie ca este ascultat, punea la cale mituirea unor persoane pentru ca sa scape de dosarele
penale. Dovada in acest sens sta chiar intr-un document oficial al Consiliului Superior al Magistraturii. Este vorba despre o Hotarare a Sectiei pentru procurori a CSM prin care s-a decis sanctionarea disciplinara a procurorului Eugen Iacobescu (foto) de la Parchetul Tribunalului Olt, in sensul mutarii acestuia pe o perioada de trei luni la Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti, ca urmare a faptului ca nu a
respectat confidentialitatea lucrarilor, dar si ca si-a exercitat functia cu grava neglijenta atunci cand a oferit detalii despre dosarul de tentativa de omor aflat in instrumentare pe rolul PT Olt care il viza pe Sandu Anghel. Mai exact, Sectia pentru procurori in materie disciplinara a CSM a retinut ca dezvaluirile facute in presa de procurorul Eugen Iacobescu privind obtinerea de catre Sandu Anghel a unor acte
medicale contra cost care sa teste ca acesta nu suporta regimul de detentie, ca in cauza au fost folositi martori sub acoperire sau ca Mircea Basescu, fratele Presedintelui Traian Basescu, este implicat in aceste demersuri, au fost facute inaintea intocmirii proceselor verbale de redare rezumativa a convorbirilor interceptate de organele de urmarire penale.
Mobilizare generala pentru cazuri de urgenta
Simpla aparitie a numelui familiei Basescu a dat nastere unei mobilizari de zile mari din partea inspectorilor judiciari care, la finalul anului 2011, au solicitat excluderea din magistratura a procurorului Eugen Iacobescu, unul dintre cei mai experimentati procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, care a primit de-a lungul timpului doar calificativul "foarte bine", pe motiv ca a declarat in presa ca la dosar
exista interceptari in care apare numele lui Mircea Basescu, interceptari care dovedesc implicare acestuia in incercarea de a-l scapa de dosarele penale.
Desi inca de atunci scurgerea de informatii din parchete catre presa era un lucru comun, procurorul Eugen Iacobescu a fost printre putinii magistrati luati la verificat pentru ca a dat informatii dintr-un dosar aflat in lucru. Si asta probabil pentru ca era vorba de familia Basescu.
La doar o zi dupa ce afirmase public ca exista probe zdrobitoare impotriva lui Bercea Mondial, precum si martori membri ai familiei, martori sub acoperire, declaratii si interceptari telefonice care arata implicarea lui Mircea Basescu in acest caz, Eugen Iacobescu a iesit public pentru a nega ca ar fi dat asemenea declaratii. In acest conditii, se naste intrebarea cine l-a speriat atat de tare pe procurorul Iacobescu in
asa fel incat sa nege ce a declarat, cu atat mai mult cu cat abaterea disciplinara pentru care a fost cercetat in 2011 facea referire expres la acele declaratii.
Iata ce sustinea procurorul Eugen Iacobescu intr-un articol publicat pe site-ul evenimentdeolt.ro, in data de 6 septembrie 2011, referitor la cercetarile care se faceau in cazul sau:
"Ce acuzatii mi se aduc? Ca nu am respectat confidentialitatea actelor? Bercea Mondial a luat la cunostinta de la bun inceput de documente, interceptari, declaratii ale martorilor sub acoperire, de tot. Nu puteai sa treci la audierea lui daca nu era in cunostinta de cauza vis-a-vis de acuzatiile care i se aduceau. Pe aceleasi documente pe care le-am facut s-a dat rechizitoriul in cauza, deci nu s-a afectat in nici un
fel. Eu presei nu am relatat nici dialoguri, nici interceptari privind convorbirile facute de Bercea Mondial. Eu nu am dat presei cu cine a vorbit el, ce a vorbit. Eu am dat doar date reale, am spus doar ca a fost retinut si ca aveam probe indubitabile impotriva lui. Pentru ca v-am dat datele acestea sunt cercetat pentru neglijenta grava si pentru rea credinta. Din punctul meu de vedere, sa informezi presa nu este
nici rea credinta, nici neglijenta. Asa ca acuzatiile inspectiei sunt zero pentru mine, nu au nici o valoare. Nu imi este frica de nimic si Bercea va sta acolo unde ii este locul datorita mie. Datorita mie este el acolo, pentru ca din 100 de dosare câte avea, nimeni nu a putut sa stabileasca nimic, in afara de mine. Daca luam si eu 200.000 de euro, asa cum imi oferisera la un moment dat, eram ok, pentru ca puteam foarte bine sa o
intorc, sa-i dau pe Grinica. Dar nu asta era adevarul. Pentru ca mi-am facut datoria si am informat presa cum stau treburile, raspund eu acum. Voi demonta cu probe acuzatiile care mi se aduc."
In aceeasi perioada, Mircea Basescu sustinea ca nu are legatura cu familia lui Bercea Mondial: "Nu am avut niciun fel de interventie, nici nu mi-a trecut prin cap asa ceva, dupa cum vedeti Bercea continua sa fie cercetat, arestat. E o aiureala. Niciodata nu am primit un ban de la Bercea Mondial, nu am facut niciun fel de afaceri cu dânsul si nici prietenii mei nu au facut asta".
Prim-procurorul PT Olt i-ar fi cerut lui Iacobescu sa nu mai furnizeze informatii din dosare mass-mediei
Intrucat la data la care s-a luat in dezbatere actiunea disciplinara indreptata impotriva procurorului Eugen Iacobescu, Sectia pentru procurori - unde Traian Basescu nu avea majoritate - era condusa de fostul vicepresedinte al CSM, procurorul George Balan, devenit intre timp indezirabil, masura excluderii din magistratura propusa de Inspectia Judiciare a fost inlocuita cu masura mutarii pe o perioada de trei luni la
Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti.
De remercat ca in timpul audierilor, procurorul Iacobescu a sustinut ca a fost imputernicit de prim-procurorul de la PT Olt, Otilia Chirita, sa faca declaratii reprezentatilor mass-media intrucat, la data de 19 februarie 2011, purtatorul de cuvant al unitatii era plecat. Aceste sustineri au fost insa contrazise de prim-procurorul Otilia Chirita.Iata ce se specifica in Hotararea Nr.1/p/8.02.2012 a Sectiei pentru procurori
din CSM, atacata intre timp de procurorul Iacobescu si respinsa definitiv prin decizia nr. 1 din 14 ian 2013 a ICCJ: "Astfel, martora Chirita Otilia (...) a precizat ca dupa prima aparitie in spatiul public a declaratiilor facute de paratul procuror, i-a atras acestuia sa se abtina de la astfel de manifestari. A mai precizat martora ca Parchetul de pe langa Trinunalul Olt avea desemnat un purtator de cuvant pentru gestionarea relatiilor cu
mass media. De altfel, in sedinta de lucru din data de 25 februarie 2011, paratului procuror i s-a atras atentia, in mod expres, de catre prim-procurorul unitatii, sa nu mai furnizeze informatii din dosare mass-mediei".
PICCJ I-a luat dosarele lui Iacobescu pe motiv de "suspiciuni emise in spatiul public privind solutionarea obiectiva a cauzelor"
Mobilizarea s-a produs nu doar la nivelul Inspectiei Judiciare, ci si la nivelul PICCJ, condus la acea data de Procurorul General Laura Codruta Kovesi. La scurt timp dupa declaratiile facute in presa de procurorul Eugen Iacobescu, dosarele de pe masa acestuia care il vizau pe Sandu Anghel zis Bercea Mondial au fost preluate in evidenta Sectiei de urmarire penala a Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova:
"Preluarea cauzelor privind pe numitul S.A. La Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova s-a datorat suspiciunilor emise in spatiul public privind solutionarea obiectiva a cauzelor, avand ca obiect comiterea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, fiind preluat la unitatea de parchet ierarhic superioara si dosarul penal in care inculpatul A.S. Era cercetat in stare de arest sub aspectul
savarsirii infractiuni de tentativa de omor si ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii si linistii publice".
CSM nu il mai lasa sa fie procuror
Intre timp, procurororul Iacobescu si-a cautat dreptatea prin instanta si a incercat sa isi exercite in continuare profesia, solicitand CSM sa ii avizeze cererea privind avizarea mentinerii sale in functie si dupa indeplinirea varstei de 65 de ani. Acest lucru nu i-a fost insa permis, cu toate ca deficitul de personal in parchete reprezinta o problema nu doar la nivelul PT Olt, ci si la nivel national. Astfel, la circa doi ani de la
momentul in care era pe punctul de a fi dat afara din magistratura ca urmare a solicitarii Inspectiei Judiciare, CSM, aflat sub alt "regim" a decis, in 30.12.2013, ca Eugen Iacobescu, dupa aproape 39 de ani de activitate in functia de procuror, trebuie sa iasa la pensie, propunerea de eliberare a sa din functie fiind inaintata lui Traian Basescu de sefa Sectiei de procurori, Oana Schmidt-Haineala.
Prin Hotararea nr.1242 din 19 noiembrie 2013 semnata de procuroarea Oana Schmidt-Haineala, CSM a propus Presedintelui Basescu eliberarea din functie a lui Eugen Iacobescu, motivand ca ii lipseste avizul anual pentru mentinerea in functia de procuror dupa 65 de ani, desi anterior acestei decizii a CSM, procurorul de la PT Olt solicitase CSM, fara succes, avizarea mentinerii sale in functie dupa implinirea
varstei de 65 de ani.
*Cititi aici Hotararea referitoare la sanctionarea procurorului Iacobescu
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*Cititi aici Hotararea privind eliberarea din functie a lui Eugen Iacobescu
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