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PRADUIALA PREZIDENTIALA – PICCJ
are obligatia sa deschida dosar de
talharie pe numele lui Traian Basescu,
pentru a cerceta cazul ”Tiganca
imputita”. In mai 2007, Basescu i-a
smuls cu forta, la adapostul protectiei
SPP, telefonul jurnalistei Andreea
Pana de la Antena 3. Andreea: ”N-aveti
cum sa-mi luati telefonul” Basescu:
”Iti arat eu ca am cum”. Fapta a fost
imortalizata video (Filmul)
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Zeci de dosare penale au fost deschise pe numele lui Traian Basescu pentru fapte comise in perioada in care a ocupat functia de primar general al
Capitalei si presedinte al Romaniei. Rand pe rand, cele mai multe au fost inchise, ultima decizie de acest gen venind de la DNA, care a hotarat clasarea
”Dosarului Flota”. In prezent, pe numele lui Basescu oficial ar mai exista doar 7 dosare penale. Un incident extrem de grav in care a fost implicat
presedintele Traian Basescu a fost insa uitat si nu a facut pana acum obiectul unor cercetari ale procurorilor. Este vorba despre cazul petrecut in 19 mai
2007, in parcarea unui hipermaket, cand Basescu a deposedat-o pe jurnalista Antena 3 Andreea Pana de un telefon mobil. Cazul cunoscut sub
numele de ”Tiganca imputita” a fost vazut la televizor de o tara intreaga, iar sesizarea din oficiu a Parchetului Inaltei Curti este obligatorie, chiar daca nu
exista o plangere. Cat despre o eventuala intervenire a prescriptiei, nici nu poate fi vorba, Curtea Constitutionala a Romaniei statuand ca prescriptia se
suspenda pe perioada mandatului prezidential.
Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie are obligatia de a se sesiza din oficiu (cazul fiind de notorietate publica, difuzat de sute de ori la televiziuni) si
de a deschide dosar de talharie pe numele lui Traian Basescu, acum ca fostul presedinte a scapat de imunitatea totala lansata de fostul sef DNA Daniel
Morar, pentru a stabili daca fapta exista sau nu.

Basescu este pasibil de pedeapsa cu inchisoarea de la 2 la 7 ani
Cazul ”Tiganca imputita” contine in opinia noastra toate elementele unui caz de talharie, in conditiile art. 233 din Noul Cod penal, insa existenta acestei
infractiuni nu o poate stabili decat instanta de judecata.
Art. 233 din Codul penal prevede urmatoarele:
”Talharia
Furtul savarsit prin intrebuintarea de violente sau amenintari ori prin punerea victimei in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara,
precum si furtul urmat de intrebuintarea unor astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru inlaturarea urmelor infractiunii ori
pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercit?rii unor drepturi”.
Potrivit art. 233 Cod penal, talharia reprezinta si furtul savarsit ”prin punerea victimei in neputinta de a se apara”. In cazul ”Tiganca imputita”, Traian
Basescu i-a smuls telefonul Andreei Pana, aceasta neputand reactiona si neputand sa incerce sa isi recupereze aparatul, in conditiile in care fostul
presedinte era aparat de garzile de corp SPP. Orice miscare ar fi facut Andrea Pana pentru a-si recupera telefonul ar fi determinat interventia rapida a
ofiterilor SPP si imobilizarea jurnalistei.
Tot in acelasi caz, se stie ca s-a incercat sa stearga urmele faptei. Telefonul i-a fost inapoiat jurnalistei Andreea Pana dupa cateva zile. Filmul faptei a
ramas insa in memoria telefonului (pe care SPP-istul nu a stiut sa o stearga definitiv), astfel ca o tara intreaga a putut vedea cum a luat Traian Basescu un
telefon cu forta, aflat sub protectia garzilor SPP, si cum a jignit o jurnalista, numind-o ”tiganca imputita”.
Traian Basescu: ”Hai ma pasarica, n-ai si tu treaba azi?”
Va prezentam in continuare dialogul dintre Traian Basescu si jurnalista Andreea Pana, din 19 mai 2007:

”Andreea Pana: Buna ziua, ce faceti domnul presedinte?
Traian Basescu: Cumparaturi.
Andreea Pana: Ce-ati cumparat? Cam multe cumparaturi. Pentru cat timp? (...) Ati votat astazi?

2/4

Traian Basescu: Da.
(...)
Traian Basescu: Bun, nu crezi ca ajunge?
(...)
Andreea Pana: M-am gandit la o intrebare. Ce procent aveti pentru diseara, pentru maine?
Traian Basescu: Hai ma pasarica, n-ai si tu treaba azi?
Andreea Pana: La numaratoarea votului, ce credeti ca va fi, care va fi scorul?”
Acesta este momentul in care Traian Basescu ii smulge telefonul jurnalistei. Fostul presedinte isi continua apoi drumul catre masina sa, ca si cum nu s-ar fi
intamplat nimic, vorbind cu oamenii prezenti in hipermarket: ”Sarut mana, doamna. O zi buna sa aveti. La revedere”. Traian Basescu discuta apoi cu
ceilalti jurnalisti prezenti la fata locului, carora le explica faptul ca va astepta acasa rezultatele referendumului pentru demiterea sa.
Traian Basescu: ”Ia fa tu o plangere la Politie!”
La un moment dat, Traian Basescu este abordat de Andreea Pana, care ii cere sa ii dea inapoi telefonul. Evident, fostul presedinte refuza, nefiind
impresionat nici de o posibila plangere la Politie:
”Andreea Pana: Domnul presedinte, imi dati si mie telefonul?
Traian Basescu: Nu.
Andreea Pana: De ce?
Traian Basescu: Ca ai fost agresiva.
Andreea Pana: N-am fost agresiva, v-am intrebat...
Traian Basescu: Si obraznica.
Andreea Pana: N-am fost, v-am intrebat daca aveti vreun procent.
Traian Basescu: Deci, vii dupa telefon luni. Ma cauti la Cotroceni.
Andreea Pana: Dar e telefonul meu personal.
Traian Basescu: Da, dar e imaginea e mea
Andreea Pana: Si nu o folosesc...
Traian Basescu: ...si timpul liber e al meu, draga. Da? Totul are o limita. Stii, cand stai pe un om, stai cat te lasa sau cat are...
Andreea Pana: Am stat cat m-ati lasat.
Traian Basescu: Ai stat mai mult decat te-am lasat eu, fara sa-ti dai seama.
Andreea Pana: Dar e telefonul meu, asta se considera furt.
Traian Basescu: Nu, ti l-am luat.
Andreea Pana: Mi l-ati furat. Mi l-ati furat public.
Traian Basescu: Ma cauti luni.
Andreea Pana: Pai pana atunci pot sa fac plangere la Politie.
Traian Basescu: Ia fa tu o plangere la Politie!
Andreea Pana: Ca domnul presedinte Traian Basescu mi-a furat telefonul mobil.
Traian Basescu: De inscenari in general sunteti priceputi...
Traian Basescu: Asa... La revedere. O zi buna.
Andreea Pana: Si telefonul?
Traian Basescu: Ma cauti luni.
Andreea Pana: Dar n-aveti cum sa-mi luati telefonul.
Traian Basescu: Iti arat eu ca am cum”.
Traian catre Maria: ”Cat de agresiva era tiganca asta imputita”
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Traian Basescu se urca apoi in masina, unde continua dialogul cu sotia sa, Maria Basescu: ”Cat era de agresiva tiganca asta imputita! (...) Nu stiu
Maria, dar trebuia sa i se intample odata”.
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