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Magistrati dirijati cu bani externi. Prin
ONG-uri
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Va amintiti cat de critice la adresa autoritatilor erau pana in 2004 marile organizatii nonguvernamentale din Romania? Azi nici nu se mai aud...
Venirea la putere a regimului Traian Basescu a determinat ONG-urile “de traditie” sa inceteze sa mai apere
drepturile fundamentale ale cetatenilor de catre autoritati, intrucat finantarea acestora a fost conditionata de
consolidarea institutiilor de forta. Fosta ministresa a Justitiei Monica Macovei a fost eminenta cenusie a lui Traian
Basescu, care a lovit mortal in sistemul de justitie. Fosta procuroare comunista a platit 40.000 euro din fondurile
Ministerului Justitiei unei asociatii de suflet, pentru un “audit” despre activitatea Parchetului National Anticoruptie,
realizat pe baza unor articole de presa. Cu acest audit platit din bani publici, Macovei a reusit in CSM sa revoce 18
sefi din PNA, pe care l-a destructurat si l-a transformat in DNA-ul de azi. Macovei a reusit sa dea cea mai mare
lovitura independentei parchetelor, dar nimeni nu a tipat cum s-ar intampla azi daca cineva ar incerca sa schimbe
un procuror DNA, indiferent ce abuz ar fi comis.
Apoi Macovei i-a adus la sefia marilor parchete pe Laura Kovesi si Daniel Morar. Dar si tot felul de procurori care siau facut un crez din a destructura institutiile simbol ale statului – Parlamentul, Guvernul, dar si institutii secundare
ca importanta precum CSM si altele. S-a dat legea pensionarii magistratilor la numai 20-25 ani vechime in
munca, cu o pensie egala cu ultimul salariu avut, astfel incat, sub presiuni sau fara presiuni, magistratii cu
vechime sa fie obligati sa iasa din sistem, iar functiile cheie sa fie eliberate, pentru a fi ocupate de tovarasi
de nadejde. Au fost cocotati in instante si parchete tot felul de magistrati obedienti. A fost cucerit CSM-ul, in
fruntea caruia au fost cocotati procurori. Asociatiile profesionale ale magistratilor au fost marginalizate. Intregul
sistem de justitie a fost impanzit de serviciile secrete cu personaje dubioase, gata oricand sa dea solutii contranaturii impotriva parlamentarilor, guvernantilor sau judecatorilor care stateau in gat regimului, in scopul de a-i
elimina.
Procurorul a fost ridicat deasupra judecatorului. Republica Procurorilor a fost desavarsita prin plantarea
unor fosti procurori la varful marilor instante. Prin transformarea peste noapte a unor procurori in judecatori de
Inalta Curte. In culmea gloriei, sefa Inaltei Curti a ajuns sa declare ca e “partenera de nadejde a procurorilor
DNA”. Comisarii europeni au fost mintiti despre ceea ce se petrece in Justitia romaneasca, iar functionarii de la
Bruxelles pacaliti sa faca rapoarte favorabile institutiilor de forta, de parca numai ele ar exista in sistem.
Pentru ca sustinerea regimului de forta sa fie asigurata din exterior, a fost decimat mediul de afaceri
romanesc, pentru ca banii publici si resursele strategice ale Romaniei sa fie dirijate catre marile companii
straine (care nu fac niciodata obiectul dosarelor penale ale DNA). In timp ce regimul de jaf national

1/2

Basescu a fost mentinut contra vointei romanilor la putere – anulandu-se la ordin extern votul a 7,4
milioane de romani - aproape trei sferturi din capitalul afacerilor din Romania a ajuns sa fie detinut de
companii straine. Aceste trei sferturi contribuie la formarea bugetului de stat anual cu mai putin de doua
ori decat plateste taxe si impozite procentul de 25% de firme romanesti.
Acesta e rezultatul marii tradari nationale! La care au contribuit din plin marile parchete si serviciile de informatii,
conduse la varf si azi de oamenii lui Basescu. Mult medaliati si premiati de puteri straine pentru merite inchipuite.
Parlamentul a fost decredibilizat si redus la tacere. Guvernul legitim al Romaniei a fost inlocuit cu unul impus de
afara, cu functionari trimisi de la Bruxelles, care pe zi ce trece demonstreaza ca nu gandesc romaneste.
Ironia sortii, DNA a ajuns “buricul pamantului”, instrumentul prin care se rezolva totul in Romania. Prin
DNA sunt intimidati judecatorii (acest parchet a declarat cu un tupeu nemaintalnit ca cele 128 de persoane achitate
in 2014 sunt rezultatul incalcarii legii de catre judecatorii care au nesocotit ce au zis procurorii). Prin DNA se distrug
sefii de partide, se dau jos guverne, iar mai nou, prin facatura de dosar cu coloanele oficiale a fost dat jos si
Procurorul General al Romaniei. Cand vezi asemenea lucruri te intrebi prin ce resorturi pot artizanii regimului de
forta basist sa controleze atatia oameni in sistem, sa-i transforme in unelte perfecte?
Cum isi rasplateste sistemul de forta trupa de magistrati aserviti? Simplu: ii plateste! Prin ONG-uri, care de
fatada cica apara drepturile omului, dar care in realitate inchid ochii la toate abuzurile si nu au luat niciodata pozitie
publica fata de vreun abuz al unei institutii de forta. ONG-uri care primesc fonduri europene pe programe de
justitie, in special de anticoruptie. ONG-uri care primesc bani si de la anumite ambasade care se imixtioneaza fara
drept in politica si Justitia noastra.
La ora actuala exista zeci de judecatori si procurori, in functii cheie, care apar angrenati in tot felul de
proiecte europene ale unor ONG-uri finantate din exterior. Acesti magistrati sunt plimbati anual pe la
nenumarate conferinte din tara si din strainatate. Li se platesc regeste colaborarile la proiecte, articolele
care le scriu ori cuvantarile care le sustin la aceste conferinte ori simplele participari. Sunt plimbati prin
hoteluri de lux, dusi in locuri exotice. Exista judecatori si procurori care au zeci de plecari pe an in tara si
strainatate, la chemarea unor ONG-uri ori institutii europene si, culmea, primesc aprobare de la sefii lor sa iasa din
productie, iar dosarele lor sunt preluate de colegi obligati sa munceasca suplimentar in locul lor. Unii muncesc,
smecherii se plimba...
Ii veti recunoaste pe magistratii care primesc foloase de la ONG-uri si dupa faptul ca ei apar ca un facut in
toate dosarele cu substrat politico-judiciar. Mereu aceiasi. Mereu respingand orice proba in aparare si dand
verdicte de desfiintare a celor care au deranjat sistemul de forta. Ajutati chiar de servicii... Mai exista o
categorie de magistrati obedienti sistemului securist, care sunt rasplatiti nu prin ONG-uri, ci prin detasari in fel de
fel de sinecuri (institutii din afara sistemului judiciar), detasarea fiind un instrument extrem de atractiv pentru nulitati
care nu s-au omorat niciodata cu munca in dosare, dar care au preferat sa execute comenzi.
Deocamdata nu dau nume, dar Lumeajustitiei.ro va publica in viitorul apropiat dovezi incontestabile ale colaborarii
unor inalti magistrati cu fel de fel de ONG-uri finantate din exterior. Totul e cladit pe bani europeni si pe
sponsorizari de la marile ambasade, resurse acordate pentru proiecte nobile, dar pe care beneficiarii acestor
resurse le folosesc pentru a construi retele de influenta in sistem.
Cat de perfid este acest sistem nici nu va puteti imagina. El functioneaza pe bani externi in pofida
interdictiei impuse prin lege magistratilor de a derula orice alte activitati publice sau private. Este un
adevarat paienjenis politico-judiciar. Un paienjenis periculos pentru democratie. Care miroase a mita. A
abuz si a comanda in Justitie.
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