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PROCUROR TRAS PE DREAPTA
PENTRU PROBLEME PSIHICE – CSM la suspendat pe Lucian Cornel
Firanescu de la Parchetul Judecatoriei
Giurgiu: „M-au trimis la evaluare la
Obregia sa vada daca mai prezint caca
la cap. Si o sa ma intorc cu acelasi
rezultat: prezint caca la c.., nu la cap...
Sistemul m-a internat de 6 ori la
Obregia... Aveam in cap numai dorinta
de a ma sinucide... M-au tot dojenit
sefele... Le-am spus sunteti niste
puturoase si ilegaliste...ma c.. in el de
regulament”
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Inca un magistrat suspectat ca ar avea probleme psihice. Procurorul Lucian Cornel Firanescu (foto), de la
Parchetul Judecatoriei Giurgiu, a fost suspendat, marti 2 august 2016, de Sectia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii, intrucat ar suferi de probleme psihice care il impiedica sa-si desfasoare activitatea.

Suspendarea din functie a procurorului Lucian Cornle Firanescu a fost dispusa, conform CSM, pe o perioada de un
an: „In sedinta din data de 2 august 2016, Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus
suspendarea din functia de procuror a domnului Firanescu Cornel Lucian, procuror in cadrul Parchetului de pe
langa Judecatoria Giurgiu, pe o perioada de un an, incepand cu aceasta data.

Hotararea Sectiei pentru procurori a Consiliului a fost luata in temeiul dispozitiilor art. 40 lit. j) din Legea nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare
a incidentei art. 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare”.
Iar articolul 62 alin. 1 lit. b din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor prevede ca un
magistrat poate fi suspendat din functie atunci cand sufera de o boala psigica ce il impiedica sa isi exercite
meseria:

„Cap. VII Suspendarea din functie si incetarea functiei de judecator si procuror

Art. 62 - (1) Judecatorul sau procurorul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:

b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator”.

„Aveam in cap numai dorinta de a ma sinucide, gandindu-ma la tot felul de metode, cum ar fi: furadan,
spanzurare, electrocutare, aruncare in gol de la etajul 10. Am ales o varianta mai comoda: am inghitit 2
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flacoane de diazepam si distonocalm”

Despre procurorul Lucian Cornel Firanescu nu sunt foarte multe informatii pe Internet. Se cunoaste ca, in 2012,
acesta a fost evidentiat pentru merite deosebite de Procurorul General al Romaniei de la acea vreme, Laura
Kovesi. Pe Internet exista totusi ceva extrem de interesant. Si anume, o postare de pe Facebook, din 22
decembrie 2015, a procurorului Lucian Firanescu (vezi facsimil), in care acesta dezvaluie ca a fost internat de
sase ori la Spitalul Obregia. Firanescu ofera detalii despre conflictele pe care le-ar fi avut cu sefii sai de-a lungul
timpului.

Textul este unul spectaculos si il redam integral in continuare:

„Sa va spun ce-am patit. Sunt procuror de 6 ani jumate, perioada in care sistemul m-a internat de 6 ori la
Obregia, dintre care o depresie severa majora cu tentativa de sinucidere si 5 episoade expansive zic ei de
tip maniacal cu fenomene mixte. Asta mi s-a intamplat pentru ca eu sunt neconformist si vreau sa aplic legea la
sange, sa dau solutii corecte si netaraganate in dosare, dar de fiecare data m-am lovit de mustruluiala celor vreo 5
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sefi de parchet pe care i-am schimbat in 6 ani jumate de activitate. Spre exemplu, cand eram stagiar, pe primul
sef cu state vechi l-am dat afara din biroul meu cu jandarmul atunci cand a venit si a urlat la mine sa fac o
ilegalitate, ca cica ca sa fie bine, sa impacam si capra si varza. I-am spus: NEGATIV, cu argumentul ca la
procuratura se face justitie, nu tocmeala ca la piata. Rezultatul: m-a internat la Obregia ca cica sa ma linistesc cam luat-o razna. Asta se intampla in 2010, ocazie cu care m-a lovit depresia severa. Aveam in cap numai
dorinta de a ma sinucide, gandindu-ma la tot felul de metode, cum ar fi: furadan, spanzurare, electrocutare,
aruncare in gol de la etajul 10. Am ales o varianta mai comoda: am inghitit 2 flacoane de diazepam si
distonocalm. Cand m-am trezit a doua zi si am vazut ca n-am murit, i-am multumit lui Dumnezeu ca nu m-a lasat
sa mor, ca mare prostie faceam. Atunci m-am ridicat, m-am scuturat de praf, mi-am lins ranile si am mers mai
departe cu procuratura. Ce mi-a placut la seful ala e ca nu s-a razbunat pe mine. Prin 2011 si-a pus demisia si a
trecut in avocatura. Am ramas prieteni. Ulterior, in perioada 2012 - 2015 am fost internat de 4 ori la Obregia tot
din cauza contrelor pe care le-am avut cu sefele cu privire la solutiile ilegale si gospodaresti cum le zic ei,
de parca procuratura e primarie gospodareasca. M-au tot dojenit sefele si mi-au tot spus sa-mi vad de
treaba, s-o las mai moale cu dosarele, sa nu le mai fac asa repede, ca, cica, da-le dracu ca nu crapa
pamantul si sa nu le mai tot studiez din scoarta in scoarta si sa dau si eu acolo o ordonanta ca sa fie, ca
oricum n-au ce sa ne faca justitiabilii, ca chiar daca fac plangeri le resping ele de pe genunchi. N-AM
PUTUT SA MA CONFORMEZ acestei practici ilegale si m-am tot rugat de sefe sa ma lase in pace sa-mi fac
treaba cum vreau eu. Lovindu-ma de repetate si artagoase refuzuri, n-am mai rezistat, mi-am pierdut
rabdarea, ca sunt si eu om, nu robot-terminator si le-am spus in fata: sunteti niste puturoase si ilegaliste. Mau avertizat ca am o atitudine necorespunzatoare si ca o sa fiu sanctionat disciplinar daca nu respect
regulamentul. Le-am spus ca ma cac in el de regulament si sa ma sanctioneze, treaba lor, dar eu tot cum
stiu eu imi fac treaba, adica legal si cu celeritate. Ar fi multe de povestit, dar ma opresc aici ca nu vreau sa va
plictisesc. Cert e ca iar m-au trimis azi la evaluare la Obregia sa vada daca mai prezint caca la cap. Si o sa
ma intorc cu acelasi rezultat: prezint caca la cur, nu la cap. Auziti ce mi-a zis o doctora cu vechime la
Camera de Garda la Obregia, ca, cica ea crede ca sunt nebun, dar disimulez boala. Cum vi se pare? Am
intrebat-o pe doctora aia unde dracu a facut facultatea si cu cine si am sfatuit-o sa se mai documenteze, ca
e la mintea cocosului ca un nebun la cap, care nu judeca, nu poate in niciun caz sa pozeze in om sanatos.
Ma ameninta toti pe toate partile ca cica e groasa rau si e posibil sa ma suspende 2 ani fara bani ca sa ma linistesc
si sa-mi revin. Ma rog, sa ma suspende, nicio problema, ca eu am mai multe calificari inclusiv in agricultura si
constructii si tot n-o sa mor de foame nici eu nici familia mea. Dar cand ma voi intoarce din suspendare
reloaded, pre multi am sa-i trag de bandaje, de par si de nasurile rosii de carton. Asta e. Gata. ma duc sa
fumez o tigara. Mai vorbim. Numai bine!

Cornel Firanescu – PJ Giurgiu

P.S. Am iesit bine si de data asta. As dori sa intru in direct pentru detalii picante. Multumesc!”
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