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MISCARE “TECTONICA” SURPRINZATOARE IN DNA – Procurorul General Tiberiu Nitu a dispus incetarea
delegarii lui Lucian Papici in functia de procuror sef al Sectiei I si a adjunctei sale, Mariana Alexandru.
Procuroarea Iuliana Bendeac, cea care a trimis in judecata Antenele, a fost promovata in locul lui Papici.
Bendeac va fi secondata de Viorel Cerbu, printre altele, procurorul din cauza caruia Romania a fost
sanctionata la CEDO pentru perchezitia abuziva din cazul sotilor Birsan
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La nici doua zile de la trimiterea in instanta a dosarului de santaj in care sunt vizati Dan Voiculescu, fiica acestuia Camelia Voiculescu, precum si Antena 3, Antena TV Group si Intact Publishing, procuroarea care a semnat rechizitoriul in acest caz, Iuliana Bendeac, a fost promovata. Procurorul General al Romaniei, Tiberiu Nitu, a revocat delegarea lui Lucian Papici (foto) in functia de procuror sef al Sectiei I a DNA de
Combatere a Coruptiei.

Decizia este una cu adevarat surprinzatoare in conditiile in care ea vine la aproximativ doua saptamani dupa ce Nitu aprobase propunerea Laurei Codruta Kovesi de delegare a lui Papici, caruia ii expirase si cel de-al doilea mandat, la conducerea Sectiei I.
Mult mai interesanta este insa decizia lui Tiberiu Nitu cu privire la succesorul lui Lucian Papici. Astfel, Procurorul General al Romaniei a delegat-o, incepand cu 2 octombrie 2013, pe o perioada de 6 luni, in functia de sef al Sectiei I a DNA pe procuroarea Iulina Bendeac, adica cea care, alaturi de procurorul Gheorghe Popovici, a semnat rechizitoriul prin care au fost trimisi in judecata Dan Voiculescu, Camelia
Voiculescu si societatile Antena 3, Antena TV Group si Intact Media.
De asemenea, Tiberiu Nitu a dispus si revocarea delegarii adjunctei lui Papici, Mariana Alexandru. In locul acesteia, a fost numit procurorul Viorel Cerbu, anchetatorul din dosarul judecatorilor Gabriela si Corneliu Birsan.
Cel de-al doilea mandat al lui Lucian Papici in functia de procuror sef al Sectiei I DNA de combatere a coruptiei a fost prelungit cu trei luni la propunerea sefei Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi, din data de 19 septembrie 2013, propunere care a fost aprobata de Procurorul General al Romaniei, Tiberiu Nitu. Prelungirea cu trei luni in fruntea Sectiei I DNA a survenit ca urmare a faptului ca in data de 23 septembrie 2013,
lui Papici ii expira si cel de-al doilea mandat in aceasta functie, iar pana la acel moment ministrul Justitiei nu facuse nominalizari in acest sens.
La acea data, procurorul sef DNA Laura Codruta Kovesi isi motiva decizia de prelungire a mandatului lui Papici 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”.
La randul sau, Ministerul Public a anuntat printr-un comunicat 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 si 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”.

UPDATE - Procurorul General Tiberiu Nitu explica cine e in spatele rocadei de procurori: ministrul Justitiei
Robert Cazanciuc
Ca urmare a speculatiilor lansate in spatiul public in legatura cu incetarea unor delegari in functii de conducere a
unor procurori la Directiei Nationale Anticoruptie, Biroul de informare publica si relatii cu presa din cadrul
Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei
publice urmatoarele:

“
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Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus, la data de
02.10.2013, incetarea delegarii domnului Lucian Papici in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a
coruptiei si delegarea in aceeasi functie a doamnei Iuliana Bendeac.
De asemenea, la aceeasi data, a dispus incetarea delegarii doamnei Mariana Alexandru in functia de procuror
sef adjunct al Sectiei de combatere a coruptiei si delegarea in aceeasi functie a domnului Viorel Cerbu.
Totodata, a fost mentinuta delegarea doamnei Elena Matiesescu in functia de procuror sef al Sectiei judiciar
penala, precum si delegarea domnului Ion Alexandru in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a
infractiunilor de coruptie savarsite de militari.
Masurile dispuse au avut in vedere faptul ca ministrul Justitiei a transmis Consiliului Superior al
Magistraturii propunerile de numire in functii de conducere la Directia Nationala Anticoruptie, dupa cum
urmeaza:
- doamna Iuliana Bendeac in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei;
- domnul Viorel Cerbu in functia de procuror sef adjunct al Sectiei de combatere a coruptiei;
- doamna Elena Matiesescu in functia de procuror sef al Sectiei judiciar penala;
- domnul Ion Alexandru in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a infractiunilor de coruptie
savarsite de militari.
S-a urmarit, astfel, asigurarea continuitatii si a unei eficiente manageriale sporite, in perspectiva prezentarii
candidatilor propusi la interviu.“
Propunerile ministrului Robert Cazanciuc demonstreaza pe deplin ca exact procurorii agreati de Traian Basescu
sunt cei care vor asigura "continuitatea" la DNA. Adaugam ca in orice stat civilizat, procurorul Viorel Cerbu ar fi fost
exclus din magistratura si i s-ar fi deschis dosar penal, pentru urmarirea penala, interceptarea si perchezitia
abuziva de la domiciliul sotilor Birsan (judecatorul roman la CEDO si sotia acestuia judecator la ICCJ). De
asemenea, generalul magistrat Ion Alexandru (sotul Marianei Alexandru) a fost facut general cu doua stele, prin
avansari succesive, chiar de Traian Basescu.
UPDATE – Sefii marilor parchete de incaiera intre ei. Comunicat furios al Laurei Kovesi, preferata lui Monica Macovei si Traian Basescu. Kovesi minte ca activitatea lui Papici a fost “excelenta” si acuza: “Nu exista motive care sa justifice incetarea exercitarii functiilor de conducere”
“Biroul de Informare si Relatii Publice al Directiei Nationale Anticoruptie este abilitat sa transmita urmatoarele:
La data de 02.10.2013, ora 17.00, au fost transmise Directiei Nationale Anticoruptie ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin care s-a dispus, incepand cu data de 02.10.2013 incetarea delegarii domnului PAPICI LUCIAN GHEORGHE, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), nivel central, in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei a DNA. Delegarea
fusese dispusa prin ordinul din 23.09.2013 al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
De asemenea, s-a dispus, incepand cu data de 02.10.2013 incetarea delegarii doamnei ALEXANDRU MARIANA procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nivel central, in functia de procuror sef adjunct al Sectiei de combatere a coruptiei a DNA.
Prin ordinele procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, de incetare a delegarii celor doi procurori din functiile de conducere ale Sectiei de combatere a coruptiei, nu au fost aduse la cunostinta conducerii Directiei Nationale Anticoruptie motivele care au stat la baza acestei dispozitii.
Activitatea profesionala a procurorilor sefi, a caror delegare a fost incetata prin ordinul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, s-a remarcat prin rigoare si rezultate remarcabile si nu exista motive care sa justifice incetarea exercitarii functiilor de conducere.
incepand cu aceeasi data, 02.10.2013, prin ordin procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie s-a dispus delegarea doamnei BENDEAC IULIANA, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nivel central, in functia de procuror sef al Sectiei de combatere a coruptiei si a domnului CERBU IOAN VIOREL procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie, nivel central, in functia de procuror sef adjunct
al Sectiei de combatere a coruptiei.
Potrivit dispozitiilor art.8 lit.c din Regulamentul de ordine interioara al Directiei Nationale Anticoruptie, aprobat prin Ordinul nr. 2184/C/2006 al Ministrului Justitiei, publicat in Monitorul Oficial nr. 852 din 17 octombrie 2006, se prevad urmatoarele: "Procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie indeplineste urmatoarele atributii: I) recomanda procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie delegarea
procurorilor la Directia Nationala Anticoruptie".
Pentru delegarea procurorilor BENDEAC IULIANA si CERBU IOAN VIOREL nu a fost solicitata in prealabil recomandarea prevazuta expres de dispozitiile mentionate.”

Mentionam ca activitatea procurorului Lucian Papici nu poate fi sub nicio forma apreciata drept
“excelenta”, aceasta fiind o sustinere falsa. Dimpotriva, acest procuror sef sectie a incasat achitari
inacceptabile, la sectia sa s-au comis nenumarate abuzuri, santaje dovedite, presiuni asupra judecatorilor,
inscenari judiciare si multe alte asemenea fapte, descrise pe larg de-a lungul ultimilor sase ani de
Lumeajustitiei.ro si alte institutii de presa.
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