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PREDOIU STIE CE FACE SCUTEA? –
Penurie de procurori la noua SIIJ.
Surse: procurorii din SUPC-PICCJ nu
se inscriu la concursul pentru noua
structura de investigare magistratilor
de teama Procurorului General
Gabriela Scutea, care abia asteapta sa
ii respinga pe capete. Intre timp,
Scutea a eliberat sediul SIIJ si l-a
predat DNA, spre folosinta
procurorilor EPPO, mutand ofiterii de
politie judiciara pe holurile PICCJ.
Masura de protectie majora in PICCJ:
Scutea a montat tepe pentru porumbei
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Indiferent de palmutele de prin piata si de protestele #rezist cu doleante "profunde" intru binele justitiei, realitatea
ramane una singura: Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitiei (SIIJ), astfel cum a fost prevazuta in 2018
in Legea nr. 304/2004 la art. 88 indice 1 si infiintata dupa intrarea in vigoare a Legilor Justitiei, a fost singura
institutie in care factorul politic nu avea niciun cuvant de spus, in care promovarea la aceasta structura de
parchet se facea pe competente, iar modul de functionare era clar reglementat, fara imixtiuni si concesii.

Si ar fi trebuit sa functioneze astfel cum luase avant in primele lunii, cu o mana de oameni. Problema cea mare a
fost insa ca reglementarea acestei structuri a lovit atat de tare in aripa unii dintre cei mai aprigi sustinatori ai
practicilor DNA, incat de la revolta la dezinformare nu a mai fost decat un pas. Regretabil, la aceste miscari
de protest sub diverse forme au achiesat inclusiv politicieni de la care ne-am fi asteptat ca citesc si inteleg
sensul legii. Nu a fost asa, astfel ca dupa circa doi ani de zbateri pohta ce unii au pohtit s-a implinit, iar
ministrul Justitiei Catalin Predoiu a dus la indeplinire obiectivul desfiintarii SIIJ prin infiintarea practic a
unei alte structuri.
La data de 11 martie 2022, in ziua in care Curtea Constitutionala a Romaniei a publicat motivarea prin care
respingea obiectiile impotriva legii de desfiintare a SIIJ, presedintele Klaus Werner Iohannis a semnat decretul
de promulgare a Legii nr. 49/2022 privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si
pentru modificarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala (MOF nr. 244/11.03.2022) care prevedea
un SIIJ cu alta palarie, ale carei atributii se mutau fizic in Parchetul General, sub comanda procurorului
general Gabriela Scutea. O sectie menita sa functioneze cu procurori trecuti prin CSM pur decorativ, iar asta
pentru ca in noua forma de functionare a noii SIIJ, ultimul cuvant ii va reveni procurorului general Gabriela
Scutea sau care o urma dupa aceasta.

Sediul SIIJ a intrat pe mana procurorilor EPPO
Iar de aici incepe spectacolul! Surse avizate din cadrul Parchetului General, care vad cam tot ce se intampla in
institutie de cand noua SIIJ a intrat pe mana Gabrielei Scutea ne-au marturisit ca, de la data promulgarii legii de
catre Klaus Iohannis, s-au intreprins mai multe activitati pentru "functionarea" noii SIIJ.
Si totul a inceput cu sediul unde isi desfasura activitatea SIIJ, pe Aleea Alexandru din Capitala, despre care
aflam ca a fost predat de procurorul general Gabriela Scutea catre DNA, sau mai exact procurorilor care isi
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desfasoara activitatea la Parchetul European condus de Laura Codruta Kovesi.
Pentru a goli mai rapid sediul, aflam si ca procurorul general Gabriela Scutea a dispus aducerea ofiterilor
de politie judiciara din sediul in care functiona SIIJ – Aleea Alexandru – in sediul Parchetului General unde
li s-au atribuit birouri. Si nu oriunde! Chiar pe holurile PICCJ. La propriu. Cei care au ocazia sa intre in sediul
PICCJ vor vedea insirate pe holuri birourile ofiterilor de politie judiciara pe care vechea SIIJ ii avea in schema de
functionare.

Noua SIIJ, infiintata sa nu functioneze

Iar asta nu este tot! De cum legea a fost publicata in Monitorul Oficial, Gabriela Scutea s-ar fi pus pe numarat si
pandit procurorii care ar fi dornici sa vina la noua structura. Scopul ar fi, spun sursele noastre, ca Scutea
sa gaseasca in parcursul lor cate o slabiciune astfel incat, dupa trecerea acestora prin analiza CSM, sa ii
poata respinge.
De aceea, din informatiile pe care le avem, interesul procurorilor de la SUPC de a candida pentru obtinerea
unui post de procuror al noii SIIJ este extrem de scazut, multi dintre ei nedorindu-si sa ajunga "la mana lui
Scutea".
Din datele pe care le avem, dintr-un total de 24 de procurori, care functioneaza la Sectia de urmarire penala si
criminalistica (SUPC) din cadrul PICCJ, dintre care cinci, chiar sase procurori si-ar fi manifestat deja intentia de a
se pensiona, 14 dintre acestia ar urma sa sa lucreze dosarele venite de la SIIJ.
Si atentie, vorbim despre mii de dosare care, in functie de competenta se vor duce fie la PICCJ, unde este
prevazuta o schema de 14 procurori SUPC (pentru infractiuni comise de judecatori si procurori de la curti de apel,
CSM, PICCJ), fie la parchetele curtilor de apel, unde sunt prevazuti cate trei procurori/PCA (pentru infractiuni
savarsite de judecatori sau procurori de la judecatorii si tribunale si parchetele de pe langa acestea).
Nefiind clar nici nivelul remuneratiei pentru aceasta functie, procurorii au un motiv in plus sa nu se inscrie in
concurs, astfel ca noua Sectie apare in prezent ca functionand fara niciun procuror.
De aceea, in fata acestei realitati din Parchetul General despre care am aflat din surse avizate, ne intrebam daca
ministrul Justitiei Catalin Predoiu are cunostinta despre cum nu functioneaza noua Sectie in mana
Gabrielei Scutea, ori acestea mutari fac parte dintr-un plan agreat probabil inca dinaintea desfiintari SIIJ.

Scutea pune tepe pentru porumbei
Pe de alta parte, aceleasi surse ne-au marturisit ca, pe langa noua SIIJ, Scutea mai are o preocupare:
porumbeii.
Aflati ca in timp ce se plimba prin Parchetul General pentru a vedea cum organizeaza spatiile pentru procurorii noii
sectii pentru investigarea infractiunilor comise de magistrati, Scutea se abate frecvent pe la geamurile institutiei
pentru a vedea daca, cumva, s-a mai gainatat vreun porumbel pe pervazurile PICCJ dupa ce a dispus
montarea unor tepe.
Ati auzit bine, exasperata cica de nivelul ridicat de gainat de porumbei, in urma cu scurt timp procurorul general
Gabriela Scutea a dispus montarea acestor tepe pentru a impiedica porumbeii sa mai zaboveasca pe la
geamurile procurorilor.
Stim noi o vorba cu tara arde, dar nu e contextul potrivit sa o folosim acum in plin razboi la granitele Romaniei.
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