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EFECTELE COABITARII – Procurorul Lucian Papici ramane seful Sectiei I a DNA, desi si-a consumat cele doua
mandate! Tiberiu Nitu l-a delegat pe trei luni la sefia Sectiei I pe procurorul adus in DNA de Monica Macovei si
mentinut sase ani in functie de Traian Basescu. Manevra a fost posibila intrucat, inexplicabil, ministrul Justitiei
Robert Cazanciuc nu si-a exercitat prerogativa legala de a propune o alta persoana in locul lui Papici
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Episodul Daniel Morar (care ne amintim cu totii continua sa conduca Parchetul General in baza unor delegari cu interes), se repeta la nivelul DNA in cazul unui alt procuror numit in functie de Traian Basescu, ca urmare a "descoperirii" lui de fosta ministresa a Justitiei Monica Macovei. Procurorul Lucian Papici (foto 1 si 2) va continua sa ocupe functia de procuror sef al Sectiei I DNA de combatere a coruptiei, chiar daca in data
de 23 septembrie ii expira cel de-al doilea mandat de procuror sef sectie, peste care nu mai are dreptul legal de a mai fi numit in aceasta functie.

"Nevoia de continuitate"
De neinteles, ministrul Justitiei Robert Cazanciuc a intarziat sa faca in timp util propunerile pentru sefia Sectiei I a DNA, fapt care i-a permis sefei DNA Laura Codruta Kovesi sa gaseasca modalitati prin care Lucian Papici sa fie mentinut inca o vreme la conducerea Sectiei I, prin delegare. Concret, Laura Codruta Kovesi a propus delegarea procurorului Lucian Papici in functia de procuror sef al Sectiei I a DNA. Kovesi si-a
explicat decizia invocand nevoia de continuitate: “In cursul saptamanii trecute am propus delegarea domnului procuror sef Lucian Papici pentru conducerea Sectiei I, avand in vedere faptul ca ii va expira mandatul in 23 septembrie. Pentru continuitate la fel cum procedat si cand eram procuror general. Am solicitat ca el sa fie delegat pana la formularea unei noi propuneri si numirea unei noi persoane in
functia de conducere”.
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Tiberiu Nitu si-a dat acordul
Informatia a fost confirmata de purtatoarea de cuvant al Ministerului Public, Ramona Bulcu. Aceasta a declarat pentru Lumeajustitiei.ro ca Procurorul General al Romaniei, Tiberiu Nitu, a primit din partea Laurei Codruta Kovesi cererea de delegare pe functie a lui Papici, pe care a aprobat-o: “Procurorul General, Tiberiu Nitu, a primit din partea procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi cererea de delegare pe
functie pentru trei luni pentru domnul Lucian Papici in functia de sef al sectiei I a DNA si pentru doamna Elena Matiesescu in functia de sef al sectiei judiciare din DNA incepand cu data de 23 septembrie. Cererile au fost aprobate, domnul Papici si doamna Matiesescu fiind delegati pe functie incepand cu data de 23 septembrie”.
Cazanciuc se gandea la pastrarea unuia dintre cei doi
Prin pasivitatea ministrului Justitiei Robert Cazanciuc, unul dintre cei mai controversati sefi din DNA, propus si numit in urma cu sase ani in acest parchet de tandemul Monica Macovei - Traian Basescu continua sa stea in functie, desi este un campion la capitolul achitari.
Amintim ca ministrul a declarat pentru Lumeajustitiei.ro, in urma cu cateva zile, ca poarta discutii cu mai multi procurori care ar indeplini criteriile profesionale pentru numirea in functiile de sefi la Sectia I si la Sectia judiciar penala, pentru care mandatele expira la 23 septembrie. Robert Cazanciuc nu ne-a dezvaluit ce nume de procurori are in vedere pentru cele doua propuneri pe care le va face, dar ne-a precizat ca:
“Am in vedere sa pastrez pe unul din cei doi”. Robert Cazanciuc avea cu siguranta in vedere reinvestirea Elenei Matiesescu la Sectia judiciar penala, in conditiile in care Lucian Papici nu mai are dreptul la un nou mandat.
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