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INTALNIREA DE LA VIENA - Bill
Clinton catre avocatul Alexandru
Chiciu: „Imi amintesc de Romania cu
drag, am fost intampinat de 75.000 de
oameni la Bucuresti”. Chiciu dezminte
o posibila reintoarcere in fruntea
marilor parchete
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Cunoscutul avocat Alexandru Chiciu (foto dreapta) s-a intalnit la finele saptamanii trecute, la Viena, cu fostul presedinte american Bill Clinton, dar si cu
fostul comandant al Trupelor NATO in Europa generalul Wesley Clark (foto stanga). Avocatul Alexandru Chiciu a fost prezent in zilele de 17 si 18 mai,
alaturi de avocatul George Moloman, din Baroul Bucuresti, la un seminar international pe teme de democratie si economie la care au fost prezente
personalitati politice ale lumii, bancheri, artisti si sportivi. Alexandru Chiciu s-a conversat pret de cateva minute cu cel de-al 42-lea presedinte american
care s-a arata bucuros sa intalneasca un avocat din Romania: „Imi amintesc de Romania cu drag, am fost intampinat de 75.000 de oameni la
Bucuresti”. Cei doi au dat si mana. Alexandru Chiciu a avut o lunga discutie cu generalul Wesley Clark, care desi este in retragere, a dovedit ca este la
curent cu schimbarile politice de la noi.

Chiciu ne asigura ca nu vrea sa se intoarca in parchete
Prezenta la acest seminarul de la Viena a avocatului Chiciu, in compania unor influenti lideri americani, ne-a facut sa-l intrebam daca nu cumva acesta se
bucura de sustinere externa pentru a revenit in fruntea marilor parchete, imediat dupa schimbarea politica de regim care va avea loc in toamna. Cu atat
mai mult cu cat in aceste zile s-a reafirmat de la varful statului politica pro-americana a Romaniei. Pentru cei care nu stiu, precizam ca Alexandru Chiciu a
fost seful Sectiei a II-a a DNA, detinut in prezent de procurorul sef Doru Tulus.
Iata raspunsul fostului procuror: „Ma

cunoasteti, sper destul de bine, de atatia ani. Si stiti ca eu niciodata nu am privit
catre trecut. Viata mea va merge mereu catre inainte. De la plecarea mea prin demisie dintr-un sistem ce
devenea in 2007 din ce in ce mai inchis si din ce in ce mai apasator, am gasit orizonturi ce-mi fusesera
atunci inaccesibile si care m-au detasat de incrancenarea acelei perioade. Eu sper ca pe viitor, in sistemul
de justitie, sa se produca o revenire a increderii si eticii, a moralei si disciplinei, a libertatii si orizonturilor
profesionale pentru magistrati. Sper ca magistratii sa nu mai vorbeasca in soapta, sa nu se mai teama sa
iasa din birouri ori sa se intalneasca si sa isi salute amici din alte profesii prin locuri publice, sa nu se mai
intrebe daca au tehnica de interceptare peste tot. Sper ca orizonturile externe sa se deschida, ideile sa nu
mai fie batjocorite ori hulite, ci ascultate cu luare-aminte indiferent de emitentul lor, oamenii sa redevina
increzatori in competentele lor, in deciziile lor, diferitele categorii profesionale din sistem sa comunice, fara
patima, fara incrancenare. Puterea unui sistem judiciar, nu sta in vendete, nici in dosare facute pe graba,
nici in termene preschimbate si sentinte cu text sforaitor de talk-show, ci in rigoarea, detasarea si
increderea celor ce compun sistemul. Iar drumul meu, cum spuneam, este doar 'one way'”.
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