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MACOVEI ARE DOSAR LA DIICOT –
Fosta ministresa Monica Macovei este
acuzata de tradare, pentru declaratiile
false facute la referendumul din 2012.
Denuntul GIP si FACIAS a fost depus
la PICCJ si directionat de Camelia
Sutiman la DIICOT: "In raport cu
afirmatiile doamnei Macovei din PE,
care vorbea despre fraude de '1,5
milioane de voturi furate la
referendum', datele prezentate de
procurorul general sunt in masura sa
probeze infractiunea de comunicare de
informatii false" (Denuntul)
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Fosta ministresa a Justitiei, europarlamentara Monica Macovei, candidata la Presedintia Romaniei, are dosar penal. Directia de Investigare a Infractiunilor
de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) efectueaza cercetari intr-un dosar deschis in urma unui denunt depus la Parchetul General impotriva
europarlamentarei Monica Macovei (foto), prin care Grupul de Investigatii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica, si FACIAS o acuza de comunicare
de informatii false si tradare prin subminare economica, politica sau a capacitatii de aparare a statului, in legatura cu mai multe declaratii
mincinoase facute, inclusiv in plenul Parlamentului European, in preajma referendumului pentru demitrea presedintelui Traian Basescu, din vara lui
2012. Dosarul a ajuns la DIICOT dupa ce sefa Sectiei de urmarire penala si criminalistica din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si
Justitie, procuroarea Camelia Sutiman, a dispus, la 22 iulie 2014, declinarea competentei de solutionare in favoarea parchetului condus de Alina Bica.
In denuntul formulat, la 11 iulie 2014, de GIP si FACIAS, Monica Macovei este acuzata ca "a invocat fapte inexistente, respectiv, fraudarea masiva a unui
act democratic, constitutional, care reprezinta expresia vointei populare, si anume, referendumul, aspect sustinut de afirmatiile procurorului general al
Romaniei, Tiberiu Nitu, care, la 3 iulie 2014, a declarat in spatiul public ca din cele 2.000 de dosare care au vizat presupuse fraude la referendumul privind
demiterea presedintelui Traian Basescu, majoritatea, peste 1.000, au fost solutionate cu neinceperea urmaririi penale, 2 persoane au fost condamnate
definitiv si 8 voturi, anulate".
Prezentam motivele denuntului, asa cum au fost formulate de Grupul de Investigatii Politice si de FACIAS:
"Pe data de 29 iulie 2012 a avut loc Referendumul National pentru demiterea Presedintelui Romaniei, la care s-au prezentat 8,4 milioane de alegatiri, din
care 7,4 milioane au votat in favoarea demiterii presedintelui.
Conform art. 146 lit. i) din Constitutia Romaniei, Curtea Constitutionala a confirmat rezultatul final al referendumului in urma verficiarii rspectarii procedurilor
legale in vigoare.
In urma evenimentelor din Romania din anul 2012, doamna Monica Macovei, membru PDL, in calitate de europarlamentar, a sustinut o declaratie in plenul
Parlamentului European, in cadrul dezbaterii din 12.09.2012 despre situatia politica din Romania, pe care a descris-o in urmatorii termeni: 'voturile furate la
referendum', 'fraudarea referendumului', 'lovitura de stat'. In cadrul acestei declaratii, doamna Macovei a sustinut ca:
'In acest moment (n.r. - 12.09.2012), procurorii si judecatorii cerceteaza fraude aduse referendumului, in urma unor sesizari; sunt peste 500 de
dosare. Vreau sa va dau doar cateva cifre: intr-unul din dosare este vorba de alegatii de 1,5 milioane de voturi fraudate la referendum, iar acum
cateva zile procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a afirmat ca in sectiile verificate s-au gasit indicii si probe de frauda intre 5-10-15%'.
'Fraudarea unui vot este forma de coruptie cea mai urata, pentru ca este impotriva poporului'.
Iar declaratiile nu sunt singulare. Invitata la postul B1TV, pe data de 25 iulie 2012, europarlamentarul Monica Macovei a afirmat:
'Suntem intr-un meci de fotbal in care regulile se schimba chiar si zilele acestea, nu mai este un meci corect... Oamenii trebuie sa stie ca oricum
ar vota, se duc sa puna stampila pe o frauda, pe un meci incorect, absolut ilegal'.
'Se pregateste o mare frauda, dupa calculul meu de circa 2 milioane de voturi'.
'Cine se duce la vot ajuta la fraudare... Eu nu spun ca e boicot, observatorii sunt acolo... Cu cat lipsesc mai multi cu atat sansele de frauda sunt
mai mici'.
Tot in aceeasi perioada, europarlamentarul sustinea intr-o declaratie remisa, pe data de 3 iulie 2012, agentiei de presa Mediafax:
'Suntem in plina lovitura de stat. E timpul ca toti romanii sa vada adevarul si sa se opuna, altfel dictatura si tirania se instaleaza peste noapte'.
Monica Macovei, membru al partidului care i-a acordat sprijin lui Traian Basescu in cadrul referendumului din 2012, incercand sa minimalizeze
consecintele rezultatelor referendumului din 2012, a preferat sa antreneze statul roman intr-o conjunctura cu consecinte periculoase asupra vietii
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economice si sociale a Romaniei.
Avand in vedere declaratiile mai sus-mentionate, va rugam sa constatati ca actiunile europarlamentarului Monica Macovei si declaratiile
acesteia sunt de natura a decredibiliza Romania in plan international cu efecte majore asupra imaginii Romaniei.
Va rugam sa constatati ca, in cauza, sunt incidente si dispozitiile art. 3 din Legea nr. 51/1991 privind siguranta nationala. (...)
Doamna Monica Macovei a invocat fapte inexistente, respectiv, fraudarea masiva a unui act democratic, constitutional, care reprezinta expresia
vointei populare, si anume, referendumul.
Acest aspect este sustinut de afirmatiile procurorului general al Romaniei, Tiberiu Nitu, care pe data de 3 iulie 2014 a declarat in spatiul public
ca din cele 2000 de dosare care au vizat presupuse fraude la referendumul privind demiterea presedintelui Traian Basescu, majoritatea, peste
1000, au fost solutionate cu solutia neinceperii urmaririi penale. 2 persoane au fost condamnate definitiv si 8 voturi anulate.
In raport cu afirmatiile doamnei Monica Macovei din Plenul Parlamentului European care vorbea despre fraude de '1,5 milioane de voturi furate
la referendum', datele prezentate de procurorul general al Romaniei sunt in masura sa probeze infractiunea de comunicare de informatii false.
Consecintele acestor demersuri facute direct din plenul PE pot afecta grav securitatea nationala si intresele statului roman, ca membru cu drepturi depline
al UE. Totodata, afirmatiile de acest gen pot avea efecte nefaste in plan social, politic si economic, asupra societatii in ansamlul ei.
Astfel, in perioada care a secondat declaratiile doamnei Monica Macovei din plenul Parlamentului European:
-peste 65.000 de cetateni romani au riscat sa ramana fara locuri de munca dupa ce au fost suspendate platile POSDRU;
-a scazut increderea investitorilor straini si s-a inregistrat o depreciere accelerata a leului fata de euro. De la cursul de 4,44 lei pentru 1 euro aferent datei
de 2 iulie 2012, cursul de schimb a ajuns in doar cateva saptamani la valoarea de 4,64 lei si 4,51.
Odata cu cresterea cursului valutar, cetatenii s-au vazut pusi in imposibilitatea de plata a ratelor la banci. (...)
-au fost proferate amenintari privind amanarea intrarii in spatiul Schengen sau a unor monitorizari suplimentare. (...)
Avand in vedere atat deciziile CCR, cat si rezultatele cercetarilor penale, rezulta cu prisosinta reaua-credinta a doamnei Monica Macovei si savarsirea de
catre aceasta a infractiunilor de: comunicare de informatii false, prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 404 NCP, tradare prin subminare economica,
politica sau a capacitatii de aparare a statului, prevazuta si pedepsita de dispozitiile art. 394 lit. b) NCP."
*Cititi aici integral denuntul formulat de Grupul.ro si FACIAS, impotriva europarlamentarului Monica Macovei

*Cititi aici raspunsul PICCJ adresat Grupul.ro si FACIAS, privind declinarea competentei de solutioanre a acestui dosar in favoarea DIICOT
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