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SEFUL ANI, PE URMELE LUI MOTOC –
Horia Georgescu indeamna la
sabotarea trustului Intact, cu care se
afla in judecata: “Scopul acestui trust
este de a intimida si hartui personalul
agentiei. Acest fenomen grav a fost
mentionat in mai multe rapoarte
precum MCV... Companiile
multinationale care cumpara
publicitate de la acest trust media ar
trebui sa analizeze serios problema”
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Presedintele Agentiei Nationale de Integritate, Horia Georgescu (foto), a preluat mesajul judecatoarei Iulia
Motoc de la CCR, care, in urma cu aproximativ o saptamana, instiga pe Facebook la falimentarea trustului
Intact. La fel ca Iulia Motoc, Horia Georgescu indeamna companiile multinationale sa nu mai cumpere
publicitate la un trust de presa din Romania, mentionat si in Raportul MCV. Desi nu pronunta vreun nume,
Horia Georgescu face trimitere evidenta la trustul Intact, cu care el se afla in judecata, dupa ce a intentat mai
multe procese unor jurnalisti care au facut publice dezvaluiri despre averea sa si despre acuzele de mita aduse de
fratele sefului ANI.
Intr-un interviu acordat ziare.com, seful ANI precizeaza ca, in opinia sa, companiile nationale care cumpara
publicitate la trustul Intact ar trebui sa tina cont de campaniile de hartuire si linsajul de presa pe care il practica
acesta, aspecte mentionate, sustine Georgescu, si in rapoartele MCV, OSCE sau de catre Comisia de la Venetia:
“Scopul acestui trust mediatic este de a descuraja, intimida si hartui personalul agentiei in vederea
neindeplinirii prerogativelor legale. Acest fenomen grav si fara precedent a fost mentionat in mai multe
rapoarte precum MCV, OSCE si cel al Comisiei de la Venetia. Companiile multinationale care cumpara
publicitate de la acest trust media ar trebui sa analizeze foarte serios aceasta problema. Pana acum, asa
ceva nu s-a intamplat”.
Horia Georgescu: “Presiunile media sunt un adevarat linsaj mediatic si au fost indreptate in mod individual
impotriva mea si a familiei mele”
La fel ca Iulia Motoc, presedinta CSM, Oana Haineala, sau judecatorul Cristi Vasilica Danilet, Horia Georgescu se
plange ca a fost tinta unor campanii de presa si ca a fost linsat de catre ziaristii de la Intact. Seful ANI sustine ca in
cadrul campaniei de hartuire la care a fost supus, si care inca nu s-a incheiat, au existat atacuri chiar si la familia
sa: “Presiunile media sunt un adevarat linsaj mediatic si au fost indreptate in mod individual impotriva mea
si a familiei mele. Un trust de presa, singurul la care face referire si raportul MCV, a formulat acuzatii
referitoare la averea mea prin colportarea unor neadevaruri. Din pacate, lucrurile nu s-au rezumat la asta si
s-a trecut in planul vietii private a familiei mele. Am iesit public si am cerut ca oricine are o suspiciune sa
faca o sesizare la comisia de evaluare din cadrul Consiliului National de Integritate. Acesta nu este alcatuit
din inspectori ANI, ci din reprezentanti ai tuturor partidelor politice si ai unor institutii ale statului.
Campania de hartuire a continuat si, pana la urma, au aparut doua sesizari una dintre ele formulata de
Mugur Ciuvica, unul dintre cei mai vehementi constestatari ai ANI. CNI a demarat o investigatie, a urmat
toate procedurile legale, aplicabile oricarei persoane, dupa exact aceleasi standarde ca in toate cazurile
verificate, si a tras concluzia ca nu exista nicio incalcare a legii, iar averea mea este dobandita in mod legal
si corect.
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Consiliul National de Integritate este in subordinea Senatului. Nu pot fi acuzati de subiectivism. Sunt
persoane cu o reputatie profesionala si personala impecabila. Cu toate acestea, campania de linsaj
mediatic continua si astazi”.
Georgescu: “Asupra ANI au fost exercitate constant presiuni politice”
Pe de alta parte, Horia Georgescu a declarat ca Agentia Nationala de Integritate a fost supusa nu doar unor
campanii de presa, ci si unor presiuni venite din partea anumitor oameni politici: “Asupra Agentiei Nationale de
Integritate au fost exercitate constant presiuni politice. Sunt actiuni manifestate in general prin declaratii,
care se materializeaza fie prin pozitiile publice ale unor oameni politici, fie prin taierea bugetului, asa cum sa intamplat in anul 2011 prin interventia unui deputat UDMR anchetat de ANI, sau prin amendarea cadrului
legislativ in vederea reducerii atributiilor legale”.
Judecatoarea Iulia Motoc de la CCR: “Daca un trust de presa violeaza drepturile omului, ar trebui sa nu i se
ofera publicitate si audienta”
Declaratiile lui Horia Georgescu vin la aproximativ o saptamana dupa ce judecatoarea Iulia Motoc de la CCR
indemna la falimentarea trustului Intact. Mesajul celor doi este practic identic, atat Georgescu, cat si Motoc cerand
companiilor multinationale sa nu isi mai faca publicitate in trustul de presa Intact: “Firmele multinationale care
incalca drepturile omului sunt boicotate, in sensul ca nu se cumpara produse de la cei care utilizeaza copii
ca forta de munca. Daca un trust de presa violeaza drepturile omului, ar trebui sa nu i se ofera publicitate si
audienta”.
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