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WERNER, OBSEDAT DE SIIJ – Intrebat despre masurile si initiativele pentru rezolvarea lacunelor legislative
care au facut posibil tragedia de la Caracal, Klaus Iohannis vorbeste despre SIIJ: “Presedintele Romaniei a
facut o serie de demersuri... Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor
din justitie”. Iohannis tine la secret informarile SRI
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Obsesie in toata regula a presedintelui Werner Klaus Iohannis (foto) fata de Sectia pentru investigarea
infractiunilor din justitie (SIIJ). Sectie pe care Iohannis o doreste desfiintata, poate si pentru ca a inculpat-o pe
Laura Kovesi, unul din procurorii sai preferati.
Ei bine, obsesia lui Iohannis pentru Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie merge atat de
departe incat vorbeste despre aceasta structura chiar si cand nu este intrebat de SIIJ. In 28 iulie 2019,
presedintele Romaniei a iesit in conferinta de presa dupa uciderea Alexandrei Macesanu si a acuzat “calcarea in
picioare a legilor justitiei, a codurilor, a institutiilor responsabile de siguranta cetateanului”. Intrebat de Lumea
Justitiei dupa aceasta declaratie ce a facut pentru rezolvarea lacunelor legislative la care a tot facut referire, ce
credeti ca a raspuns Klaus Iohannis? Ati ghicit, a vorbit despre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie,
desi aceasta nu are nicio legatura cu cazul Caracal: “Referitor la rezolvarea lacunelor legislative, Presedintele
Romaniei, in baza atributiilor constitutionale, a facut o serie de demersuri in ceea ce priveste adoptarea
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unor acte normative din domeniul ordinii si sigurantei publice, domeniu care acopera si fenomenul
traficului de persoane, precum:

-Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018
privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie;
-Sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
ordinii si sigurantei publice, care a fost adoptata de Senat cu incalcarea prevederilor art. 1 alin. (5), art. 119 si art.
147 alin. (4) din Constitutie;
Solicitare adresata Guvernului de a abroga de indata OUG nr. 7/2019, ordonanta adoptata fara nicio consultare, cu
ignorarea completa a partenerilor de dialog, a profesionistilor din justitie, cu riscul indepartarii Romaniei de la
respectarea statului de drept”.
In cazul in care Klaus Iohannis a uitat, sau pur si simplu, nu stie, ii amintim ca Sectia pentru investigarea
infractiunilor din justitie nu are competente in ceea ce priveste traficul de persoane/minori, traficul de
carne vie. SIIJ se ocupa doar cu anchetarea magistratilor suspectati de fapte penale.
Pe de alta parte, Lumea Justitiei i-a cerut aceluiasi Klaus Iohannis, prin intermediul unei solicitari adresate
Administratiei Prezidentiale, sa precizeze cate informari a primit de la SRI, sau a cerut, in cazul in care considera
ca traficul de persoane/minori/carne vie este o problema de siguranta nationala de competenta CSAT, al carui sef
este. Numai ca aceste lucruri sunt, in mod halucinant, secrete de stat: “Mentionam ca problematica pe care ati
supus-o atentiei a facut si obiectul analizelor si informarilor in cadrul CSAT, acestea fiind informatii clasificate din
sfera apararii, sigurantei si ordinii publice, care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt exceptate de la accesul liber al
cetatenilor, iar transmiterea lor este circumscrisa exigentelor legale instituite prin Legea nr. 182/2002 privind
protectia informatiilor clasificate, precum si a dispozitiilor Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea
CSAT”.
Iata raspunsul complet al Administratiei Prezidentiale:
“Presedintele Romaniei si-a exprimat constant ingrijorarea cu privire la fenomenele care pot aduce atingere
securitatii nationale si sigurantei cetatenilor romani, printre care si fenomenul traficului de persoane, mai ales la
nivel international, subliniind importanta combaterii acestuia atat prin declaratii de presa comune cu inalti oficiali ai
altor state, cat si cu prilejul participarii la reuniuni ale Consiliului European (de exemplu: Declaratia de presa
comuna cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, domnul David Cameron, Declaratia de
presa comuna cu Presedintele Republicii Turcia, domnul Recep Tayyip Erdo?an, comunicatele de presa transmise
cu ocazia participarilor la reuniunile Consiliului European din 22 - 23 iunie 2017 si 18 octombrie 2018). Aceste
declaratii pot fi consultate pe site-ul Presedintelui Romaniei.

- Referitor la rezolvarea lacunelor legislative, Presedintele Romaniei, in baza atributiilor constitutionale, a
facut o serie de demersuri in ceea ce priveste adoptarea unor acte normative din domeniul ordinii si
sigurantei publice, domeniu care acopera si fenomenul traficului de persoane, precum:
Sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul
ordinii si sigurantei publice, care a fost adoptata de Senat cu incalcarea prevederilor art. 1 alin. (5), art. 119 si art.
147 alin. (4) din Constitutie;
Solicitare adresata Guvernului de a abroga de indata OUG nr. 7/2019, ordonanta adoptata fara nicio consultare, cu
ignorarea completa a partenerilor de dialog, a profesionistilor din justitie, cu riscul indepartarii Romaniei de la
respectarea statului de drept;
Cerere de reexaminare asupra Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2018
privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie.
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Adaptarea legislatiei la standardele statului de drept, inclusiv la jurisprudenta Curtii Constitutionale, trebuie sa se
realizeze cu buna-credinta, transparent si in urma evaluarii aprofundate a impactului interventiilor legislative
preconizate.

Presedintele Romaniei, prin declaratiile si documentele elaborate precum Strategia nationala de aparare a tarii
pentru perioada 2015-2019 si Ghidul Strategiei nationale de aparare a tarii, si-a exprimat constant preocuparea
fata de diferite fenomene care pot aduce atingere securitatii nationale si sigurantei cetatenilor romani.

In ceea ce priveste cazul mentionat, reamintim faptul ca, in urma deciziei Presedintelui Romaniei, situatia de la
Caracal a fost inscrisa pe Ordinea de zi a sedintei Consiliului Suprem de Aparare a tarii din data de 30 iulie a.c. in
cadrul sedintei, Presedintele Romaniei a solicitat institutiilor responsabile sa elaboreze o serie de masuri, norme si
proceduri de reactie rapida si corelare a tuturor institutiilor implicate, inclusiv parchete, astfel incat in cazuri precum
cel de la Caracal sa nu mai existe intarzieri criminale in actiunea organelor statului.

De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a solicitat Guvernului sa analizeze in regim de urgenta legislatia
actuala in cazul infractiunilor grave si foarte grave, contra persoanei, in special in situatiile in care sunt afectate
viata, libertatea si integritatea corporala, identificarea modalitatilor de optimizare a localizarii, prin implementarea
transmiterii prin SMS a coordonatelor geografice ale terminalului si analiza situatiei Sistemului de urgenta actual
112.

Mentionam ca problematica pe care ati supus-o atentiei a facut si obiectul analizelor si informarilor in
cadrul CSAT, acestea fiind informatii clasificate din sfera apararii, sigurantei si ordinii publice, care, potrivit
legislatiei in vigoare, sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor, iar transmiterea lor este circumscrisa
exigentelor legale instituite prin Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, precum si a
dispozitiilor Legii nr. 415/2002 privind organizarea si functionarea CSAT”.
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