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Vorbe de fumoar – 21.06.2019 – Procuroarea care a revoltat Romania (Foto)

Scris de L.J. | Data: 21.06.2019 18:18

* Fostul sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie Gheorghe Stan a plecat din
magistratura, fiind acum judecator CCR, insa continua sa se afle in atentia CSM. Caci situatia lui Stan
figureaza pe ordinea de zi a Plenului CSM de luni, 24 iunie 2019. Click aici pentru a afla despre ce este vorba.

* Terifiante scenele de la Baia de Arama, acolo unde politistii insotiti de mascati si asistenti sociali au ridicat cu
forta o fetita de 9 ani, Sorina, pentru a o da spre adoptie unei familii din SUA, desi fetita se afla in custodia unei
familii care a crescut-o de la 1 an, dupa ce o luase de la orfelinat. Intreaga actiunea fost coordonata de o
procuroare, pe numele ei Maria Antoaneta Piturca, purtatoare de cuvant la Parchetul Curtii de Apel
Craiova. Procuroarea Piturca nu doar ca a coordonat actiunea, insa a bagat-o personal pe micuta intr-o
masina, tarand-o pur si simplu pe jos (foto). Nu ne vom pronunta asupra legalitatii masurii de luare a fetitei de la
familia care o avea in custodie, in conditiile in care vorbim de o decizie definitiva a instantei, insa punem in discutie
comportamentul total deplasat al procuroarei. Un comportament care a revoltat intreaga Romanie, caci este
inadmisibil ca un copilas sa fie tratat in felul acesta si tarat pe asfalt, nici macar de o procuroare. Speram ca CSM
si Inspectia Judiciara si SIIJ sa analizeze urgent si cat se poate de serios acest caz. Pe de alta parte,
autoritatile statului trebuie sa se sesizeze si sa verifice daca adoptia a respectat toate normele si daca a
fost legala. Caci opinia publica este cu adevarat indignata. Dovada sta petitia “Sorina merita un viitor in
Romania, alaturi de familia ei”, care a strans in cateva ore de la lansare peste 33.000 de semnaturi (Click aici
pentru a semna petitia). Altfel, premierul Viorica Dancila a cerut ca Ministerul de Interne si Ministerul Muncii si
Justitiei Sociale sa lamureasca imediat acest caz. Fereasca Sfantul ca in spatele acestei adoptii sa se ascunda alte
interese sau vreo afacere, cum s-a vehiculat, caci atunci e scandal mare...
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* O reactie in acest mega scandal al fetitei luate cu forta din domiciliul sau, care a cutremurat Romania, a avut si
ministrul Internelor Carmen Dan. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook aceasta a tinut sa sublinieze ca nu
politistii au fost cei care au bruscat-o pe micuta, ci reprezentatii procuraturii, in speta procuroarea Maria Antoaneta
Piturca de la PCA Craiova. Fata de aceasta situatie, Carmen Dan a tinut sa le comunice reprezentantilor
Consiliului Superior al Magistraturii sa reactioneze, la fel cum au facut-o si in cazul pedofilului din
Bucuresti care a agresat doi minori de 13 ani.
Foarte buna precizarea ministrului Carmen Dan si mai ales semnalul transmis catre CSM sa reactioneze.
Nu de alta, dar intrebam si noi, firesc: ce cauta un procuror intr-un caz privind asistenta sociala? Chiar si
sa fi fost vorba despre o hotarare definitiva a instantei, de cand este un dosar civil in atentia unui procuror
si, mai ales, de cand are un procuror dreptul sa tarasca pe jos copii? Noi credem ca aici e ceva putred ce
trebuie verificat urgent!
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* Nici bine nu au lansat pe piata dosarul in care Darius Valcov este inculpat pentru ca a prezentat odiosul protocol
PICCJ-SRI din 2016, declarat partial nelegal de CCR, ca facatura incepe sa se destrame. Curtea de Apel Bucuresti
a desfiintat vineri masura controlului judiciar pe care DIICOT o luase fata de Darius Valcov. Este o decizie cat se
poate de normala. Si la fel de normala ar trebui sa fie si o solutie de clasare pe care DIICOT sa o pronunte.
Nu poti pune sub acuzare, trimite in judecata sau chiar condamna un om care a facut un serviciu societatii
devoaland un act nelegal. Speram ca celor de la DIICOT sa le vina mintea la cap si sa nu se transforme ca in
DNA-ul lui Kovesi. Caci intreagul dosar deschis impotriva lui Valcov miroase ca fiind unul strict politic, prin care
acesta trebuie executat doar pe motiv ca a fost ani de zile poate cel mai apropiat colaborator al lui Liviu Dragnea.

Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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