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NUMITA LIVIA STANCIU TREBUIE SA
PLECE – Senatorul PSD Serban
Nicolae ii cere demisia sefei ICCJ,
dupa cazul Mariana Rarinca: „Este o
pata rusinoasa, care afecteaza grav
credibilitatea Justitiei... Cea mai
onorabila solutie este sa plece la
pensie, sa plece in avocatura, sa plece
intr-o profesie privata, dar sa nu mai
ramana in niciun moment in
magistratura... Nu mai are ce cauta sa
imparta dreptatea... Apelezi la DNA si
DNA ia pozitia de drepti si executa pe
cel care deranjeaza”
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Senatorul Serban Nicolae continua sa ii ceara demisia presedintei Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Livia Stanciu (foto 1), ca urmare a scandalosului caz
Mariana Rarinca. A facut-o dupa achitarea definitiva a Marianei Rarinca, din mai 2015, si o face si acum, dupa ce judecatorii Dorel Matei si Anamaria
Tranca au admis contestatia in anulare formulata de DNA impotriva deciziei de achitare si au transformat o achitare definitiva intr-o condamnare cu
suspendare, astfel incat onoarea Liviei Stanciu, cea care a acuzat-o de santaj pe Mariana Rarinca, si a DNA-ului sa fie „reperate”.
Invitat la emisiunea „La oridinea zilei”, de vineri 11 septembrie 2015, zi in care judecatorii Dorel Matei si Anamaria Tranca au mentinut condamnarea
de 3 ani cu suspendare a Marianei Rarinca data la fond, Serban Nicolae (foto 2) a explicat ca acest caz reprezinta o pata rusinoasa care afecteaza
grav credibilitatea Justitiei din Romania. In opinia lui Serban Nicolae, Livia Stanciu ar trebui sa plece urgent din magistratura, in conditiile in care si-a
permis un abuz pentru a rezolva o problema personala. Potrivit senatorului PSD, Livia Stanciu nu mai poate sa imparta dreptatea dupa acest urias
scandal, mai ales din functia de presedinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
Serban Nicolae a facut si o paralela intre cazul lui Mircea Basescu, cel care a apelat la DNA pentru a scapa de rudele lui Bercea Mondial care isi cereau
inapoi banii dati pentru eliberarea interlopului, si cazul Livia Stanciu-Mariana Rarinca. Concluzia lui Serban Nicolae a fost ca atunci cand se apeleaza la
DNA, parchetul Codrutei Kovesi i-a pozitia de drepti si il executa pe cel care l-a deranjat pe puternicul zilei.

Iata declaratia senatorului Serban Nicolae cu privire la demisia Liviei Stanciu:
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„Eu am mai spus-o, toata aceasta operatiune ar trebui sa aiba, in orice tara civilizata, un singur deznodamant: demisia numitei Stanciu Livia din
magistratura. Este o pata rusinoasa, care afecteaza grav credibilitatea Justitiei, toata aceasta poveste. Dincolo de deznodamantul pe care l-am
anticipat - poate si din experienta, poate si combinat cu experienta politica si cu ceea ce am vazut eu ca se intampla in institutiile statului de la nivel inalt eu cred ca este un episod rusinos si in momentul asta credibilitatea Justitiei, prin persoana celei care ocupa, in modul in care ocupa, functia de
presedinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este afectata. Si atunci, cea mai onorabila solutie este sa plece la pensie, sa plece in avocatura,
sa plece intr-o profesie privata, dar sa nu mai ramana in niciun moment in magistratura, pentru ca a facut o plangere in conditii foarte dubioase, a
adresat-o unui parchet care nu avea niciun fel de competenta pe acest domeniu, s-a invocat o chestiune care este absolut stupida – pe un student l-ai da
afara din examen, nu ca i-ai da o nota sa revina la toamna, l-ai da afara ca i-ai zice 'n-ai inteles nimic din facultatea asta' – sa spui ca ai calitatea, ca parte
vatamata, care ar atrage competenta DNA, cand in lege nu se vorbeste de asa ceva, se vorbeste de calitatatea faptuitorului de demnitar. Nu a fost o
egalitate de arme, am mai spus-o si cu alte ocazii, eu nu cred ca Mariana Rarinca ar fi avut acces la inregistrari din sedinta CSM, ca sa poata sa invoce o
situatie de incompatibilitate intre magistrati, pentru ca a avut loc un dialog pe care unii l-au interpretat ca fiind generator de antipatii sau ranchiune
personale, deci nu a fost o egalitatea de arme in toata aceasta chestiune. S-a intrebuintat DNA-ul intr-un mod care mie mi se pare ca afecteaza si
credibilitatea acestei institutii, au aparut elemente de genul Mariana Rarinca a mai fost cercetata la Galati pentru nu stiu ce alte probleme cu
inscrisurile contabile, nu mai stiu ce alte probleme. Toate aceste operatiuni arata o anumita determinare pentru a o spala pe Livia Stanciu, care
si-a permis un abuz sa rezolve o problema personala. Imi aduce aminte ca si Basescu, in cazul lui prin fratele sau, isi rezolva niste probleme personale
cu ajutorul DNA-ului. Apelezi la DNA si DNA ia pozitia de drepti si executa pe cel care deranjeaza pe puternicul zilei, pe 'boss-ul Romaniei'. Cam
acelasi lucru s-a intamplat si astazi. Din nefericire, inca o data o spun, demisia Stanciu Livia din magistratura, de urgenta, daca mai exista o urma de
demnitate. Daca mai exista un minim respect, minima decenta fata de actul de justitie, nu mai are ce cauta sa imparta dreptatea, mai ales din
postura de presedinte al Inaltei Curti. Nu comentez competenta profesionala, nu comentez latura umana, nu sunt problemele mele si nu afecteaza
spatiul public, dar pozitia de presedinte al Inaltei Curti este in momentul acesta afectata”.
Sursa Foto 1: Felixrache.ro
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