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S-A LAMURIT SI KLAUS – Presedintele
a semnat decretul de numire a
procurorului Daniel Horodniceanu la
sefia DIICOT. La fel cum facea si
predecesorul sau Traian Basescu,
Iohannis l-a evaluat si verificat
personal pe Horodniceanu. Klaus
Iohannis a cerut de la CSM
stenograma sedintei in care a fost
intervievat Daniel Horodniceanu si
documente despre acesta. De la CSM a
primit inregistrarea video, in conditiile
in care stenograme nu se mai fac din
2011
Scris de G.T. | Data: 19.05.2015 15:18

1/2

La doua saptamani de la momentul in care Consiliul Superior al Magistraturii a avizat pozitiv propunerea ministrului Justitiei Robert Cazanciuc pentru
functia vacanta dupa demisia Alinei Bica, presedintele Romaniei Klaus Iohannis si-a dat acordul pentru numirea lui Daniel Horodniceanu (foto) la
DIICOT.
Administratia Prezidentiala a anuntat ca Iohannis a semnat marti 19 mai 2015, decretul pentru numirea lui Daniel Horodniceanu in functia de
procuror sef al DIICOT, pentru un mandat de trei ani: “Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marti, 19 mai a.c., Decretul
pentru numirea domnului Daniel-Constantin Horodniceanu in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism pe o perioada de 3 ani”.
CSM a dat aviz pozitiv, Iohannis a avut dubii
In 9 aprilie 2015, ministrul Justitiei a transmis CSM propunerea de numire a lui Daniel Horodniceanu, seful DIICOT-Iasi, la conducerea DIICOT. Ulterior, in
4 mai 2015, Horodniceanu a sustinut interviul in fata Sectiei de procurori din CSM. In cele din urma, CSM a avizat numirea lui Horodniceanu la DIICOT,
decizia fiind luata cu 5 voturi pentru si 2 impotriva.
Totusi, Klaus Iohannis a ezitat sa il numeasca pe Daniel Horodniceanu in locul lasat liber de Alina Bica. Presedintele a copiat practicile predecesorului sau
Traian Basescu si a dorit sa il evalueze personal pe Horodniceanu. In acest sens, Iohannis a anuntat, in 11 mai 2015, ca a cerut de la CSM stenograma
sedintei cu interviul lui Horodniceanu, dar si documentele care au stat la baza avizului pozitiv dat de Consiliu:
“In vederea exercitarii prerogativelor de numire in functie a procurorului-sef al DIICOT, prevazute de Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecatorilor si procurorilor, Presedintele Romaniei a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii, spre consultare, stenograma sedintei Sectiei
pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, din data de 04 mai 2015, sedinta in care a fost intervievat candidatul propus de
ministrul Justitiei, precum si documentele care au fost avute in vedere la adoptarea Hotararii nr. 192/04.05.2015 a Sectiei pentru procurori, prin
care a fost avizata aceasta propunere”.
Klaus Iohannis a primit inregistrarea sedintei cu interviul lui Horodniceanu, in conditiile in care la CSM nu se mai realizeaza stenograme din 2011. De
asemenea, presedintele a declarat ca a avut si o intalnire cu procurorul inainte de a semna decretul de numire in functie.
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