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După înregistrarea „la intimidare” de la DNA Oradea, se solicită anchete

Veriﬁcări pe opt ani!
urmare din pagina 1
...penale judecătorilor din
zonă cu scopul timorării acestora, pentru a obţine soluţii
care să le ﬁe favorabile”, se
arată în comunicatul transmis de cele două foruri ale
magistraților.
„Astfel de acţiuni, dacă se
dovedesc a ﬁ reale, sunt de natură să deturneze brutal actul
de justiţie, ﬁind inadmisibile
într-un stat de drept. (...) Scopul declarat al procurorilor de
la DNA Oradea, de a „linişti” judecătorii şi de a-i face
să le ﬁe frică, este o încălcare samavolnică şi concretă a
independenţei judecătorilor,
de o gravitate fără precedent,
cu efectul vădit al încălcării
drepturilor omului şi dispreţuirii dreptului persoanelor la un
proces echitabil şi la o judecată
dreaptă”, preciează sursa citată.
UNJR și AMR cer Inspecției
Judiciare și Secției pentru Investigarea Infracțiunilor din
Justiție să cerceteze cazul.
Totodată, cele două foruri fac
referire la scrisoarea adresată
ambasadorului Statelor Unite în Romania, Hans Klemm,
după ce acesta aplauda practicile procurorilor DNA.
„Deşi vorbim de ani de zile
despre derapajele din justiţie,
deşi au apărut numeroase informaţii în spaţiul public despre sute de dosare ce vizau
judecători şi procurori, ţinute
deschise ani în şir, despre interceptarea judecătorilor în
timpul în care aceştia judecau
dosare DNA, despre încălcarea
secretului deliberării şi anchete făcute cu încălcarea ﬂagrantă a dreptului la apărare, este

totuşi şocant să auzi procurori
DNA vorbind în 2018 despre
«linistirea» judecătorilor şi
faptul că trimiterea în judecată a unor judecători va «băga
frica» şi în ceilalţi judecători.
Dacă faptele din discuţie se
conﬁrmă, o astfel de presiune
este cea mai gravă formă de
încălcare a independenţei justiţiei, venită din interior şi prin
folosirea abuzivă şi distorsionată a legii chiar de către cei
chemaţi să o apere, fapt ce nu
poate rămâne nesancţionat“, a
declarat judecătorul Dana Gîrbovan, preşedinte UNJR.
„Independenţa judecătorului
nu este un concept de faţadă pe
care să-l clamăm de la tribună,
în numele legii, atunci când dă
bine pentru noi, ca români şi ca
europeni, ci reprezintă chintesenţa unui sistem de justiţie
democratic. Adică adevărat.
Deşi se pare că, în teorie, toţi
suntem de acord cu această
idee, aplicarea practică a principiului independenţei judecătorului, consﬁnţit de legea
internă şi internaţională, ţine,
nu o dată, de «interpretări»
personale ce pervertesc fondul
acestui principiu.
Astfel cum AMR a subliniat în repetate rânduri, lupta
anticorupţie – obiectiv în sine
foarte important prin scopul
şi ﬁnalitatea sa – nu poate ﬁ
dusă prin privilegii personale
sau legale, prin ocolirea legii
sau în dispreţul ei. Aﬁrmaţia referitoare la «liniştirea»
exempliﬁcativă a judecătorilor
de la Curtea de Apel, ce reiese
din înregistrare, are o gravitate fără precedent şi, tocmai
de aceea, trebuie veriﬁcată cu

Plângere penală
de la UDMR
Preşedintele UDMR Bihor, Cseke Attila, a
anunţat că a depus o plângere penală la Poliţia Municipiului Oradea, solicitând găsirea
şi tragerea la răspundere penală a tinerei
care, în data de 30 decembrie, a încercat
să incendieze drapelul maghiar arborat la
sediul Uniunii, situat în Pasajul Vulturul
Negru.

Judecătoarea Florica Roman şi avocatul Răzvan Doseanu
maximă responsabilitate şi seriozitate, iar odată cu aceasta,
activitatea celor ce au îndrăznit să o spună. Dacă asemenea
atitudini nu ni se par nocive
înseamnă că nu mai are rost să
vorbim despre justiţie în Romania“, a declarat judecătorul
dr. Andreea Ciucă, preţedinte
AMR.

Audieri la Parchetul
General

Mai mulți procurori din DNA
Oradea au fost chemați la audieri, miercuri, la Secția pentru
anchetarea magistraților din
Parchetul General, în urma
înregistrării apărute în care se
vorbește de „liniștirea” judecătorilor.
Avocatul Răzvan Doseanu
a publicat o înregistrare audio
a unei şedinţe a DNA Oradea
din ianuarie 2018, despre care
spune că nu știe dacă e autentică, el cerând un punct de vedere DNA Oradea în acest sens.
În înregistrare se vorbește de
urmărirea penală a unor judecători ca să intre „frica în ei”.

Avocatul susține, pe site-ul
casei de avocatură pe care o
reprezintă, că a primit înregistrarea anonim și dă numele celor care ar ﬁ participat la
ședința DNA Oradea, spunând
că le recunoaște vocile personal. Astfel, el îi nominalizează pe procurorii Man Ciprian,
Muntean Adrian, Ardelean
Ciprian, Pantea Cosmin și Rus
Lucian.
„Dacă e reală apar detalii
incredibile despre completele
favorabile DNA Oradea și cele
nefavorabile, despre acțiuni de
intimidare a judecătorilor prin
trimiterea a doi judecători în
judecată”, susţine avocatul.
Florica Roman, judecător în
cadrul Curţii de Apel Oradea,
a reacţionat la apariţia înregistrării susţinând că este „dovada deplină a modului în care,
cel puţin la Oradea, procurorii
DNA şi-au desfăşurat activitatea: abuziv, prin încălcarea
grosolană şi arogantă a legii,
într-un mod de-a dreptul stalinist”.
 R.C.

Studiu gratuit la Oradea

Programe de sport care vindecă boli
Kinga Sebestyen lansează
și la Oradea studiu național
prin care își propune să demonstreze că programele pe
ghete Kangoo Jumps vindecă
diverse boli. Voluntarii vor ﬁ
monitorizați de specialiștii
de la Facultatea de Medicină
și farmacie Oradea, Spitalul Clinic Municipal Oradea
și Centrul de transfuzie Sanguină Bihor.
Peste 500 de persoane, sănătoase ori cu diverse afecțiuni,
cu vârsta între 16 și 60 de ani,
vor urma în următoarele șase
luni programele de sport create
de Kinga Sebestyen, evoluția
stării lor de sănătate urmând a
ﬁ monitorizată de medici.
În urma analizelor medicale periodice, se va demonstra
faptul că programele create
de Kinga Sebestyén și sportul pe ghete rebound vindecă
sau ameliorează tulburările de
statică vertebrală, modiﬁcările degenerative ale sistemului

musculo-articular (ex: spondiloza), diabetul zaharat, obezitatea, precum si asocierea
comportamentelor de risc la
categoriile menționate.
Voluntarii vor face exerciții
de trei ori pe săptămână timp
de 3 până la 6 luni. În acest
timp, ei vor ﬁ monitorizați de
specialiștii de la Facultatea
de Medicină și farmacie Oradea, Spitalul Clinic Municipal
Oradea, Centrul de transfuzie
Sanguină Bihor, se vor efectua

măsurători
antropometrice,
evaluări și teste de comportament alimentar, scanări ecograﬁce directe ale stratului
adipos și muscular, testări de
statică vertebrală, testări de
imagine corporală, testări psihologice. Kinga Sebestyen are
alături în acest proiect medici
apreciați, precum dr. Olivia Ligia Burtă, medic primar medicina de laborator, conferențiar
la Facultatea de Medicină și
Farmacie Oradea, șef lucrări

Agenda politică

dr. Dorina Maria Fărcaș, medic
primar recuperare medicală,
medicină ﬁzică și balneologie,
dr. Alin Iova - medic medicină
generală, ﬁziokinetoterapeut,
specialist recuperare sportivă
și lipoterapie. Cei care vor
să urmeze programele create de Kinga Sebestyen pentru
acest studiu și a beneﬁcia de
efectele pozitive ale acestora
se pot înscrie până la jumătatea lunii ianuarie prin email la
fatburning@kingasebestyen.
com. După realizarea studiului „Kapo - Program medical
de prevenție Sănătate pe ghete”, ce va demonstra beneﬁciile
medicale ale ghetelor rebound,
se va înﬁința la Oradea un
centru pilot, unic în Europa de
Sud-Est, care va colabora cu
instituții apreciate (Universitatea din Oradea, Spitalul Clinic
Municipal Oradea, Centrul de
Transfuzie Sanguină Bihor,
Inspectoratul Școlar Judeţean)
şi profesionişti cu interes în
acest domeniu.
 R.C.

Într-o conferinţă de presă, preşedintele
UDMR Bihor, senatorul Cseke Attila, a prezentat demersurile făcute în urma incidentului
de la sfârşitul anului trecut, când o tânără a
încercat să incendieze steagul alb-roşu-verde
arborat la sediul din Oradea al Uniunii. Mai
exact, tentativa de incendiere a drapelului
ungar de pe sediul UDMR Bihor a avut loc în
noaptea de 29 spre 30 decembrie, dimineaţa,
la ora 4.28. Imagini ﬁlmate de un bărbat şi
postate pe o reţea de socializare arată o tânără
care s-a urcat pe un scaun pentru a aprinde, cu
o brichetă, steagul roşu-alb-verde, demers care
nu a fost însă ﬁnalizat ﬁind surprinsă de cameră. Cseke a menţionat că aşteaptă un răspuns la
plângerea penală depusă la poliţie, adăugând că
soluţionarea dosarului, respectiv identiﬁcarea
făptaşei, ar trebui să ﬁe foarte rapidă, având în
vedere înregistrarea video, făcută publică pe
reţelele de socializare.
„Acest steag este pe sediul UDMR de ani de
zile. Din păcate, această încercare de incendiere a fost precedată de alte trei asemenea fapte,
în cursul anului 2018, anume în 31 august
şi alte două până la ﬁnele anului, soldate cu
ruperea mânerului de lemn. O dată am găsit
steagul rupt şi aşezat lângă perete”, susţine
liderul UDMR Bihor. Potrivit acestuia, de
ﬁecare dată a fost depusă plângere la poliţie,
însă până acum nu s-a primit niciun rezultat. În
ceea ce priveşte incidentul din 30 decembrie,
Cseke Attila consideră că identiﬁcarea făptaşei ar putea ﬁ foarte rapidă, având în vedere
înregistrarea video, făcută publică de bărbatul
care a ﬁlmat, dar şi imaginile de pe camerele
luat vederi din pasaj.
Preşedintele UDMR Bihor susţine că distrugerea steagului este infracţiune, prevăzută
de articolul 253 Cod penal, făptaşul putând ﬁ
sancţionat şi pentru infracţiunea de incitare la
ură şi discriminare, potrivit articolului 369 Cod
penal.
Liderul UDMR consideră că arborarea drapelului Ungariei pe sediul organizaţiei are bază
legală. Mai exact, acesta susţine că potrivit
actelor normative (Legea drapelului şi normele
de aplicare) „minorităţile etnice - constituite
în organizaţii, uniuni sau asociaţii la nivel
naţional - pot folosi la acţiunile speciﬁce şi
însemnele proprii”, insistând că, aşa cum steagul tricolor al României (roşu-galben-albastru)
reprezintă steagul tuturor românilor din lume,
arborat pe instituţii publice şi la evenimente
din lumea întreagă, „drapelul roşu-alb-verde
reprezintă maghiarii de pretutindeni, oriunde
ar trăi aceştia”.
„Steagul maghiarilor de pretutindeni este
identic ca formă cu unul din steagurile Ungariei. Iar dacă spunem că e vorba de drapelul
Ungariei, atunci, înseamnă că pe Primăria
Micherechi este arborat drapelul României”, a
menţionat Cseke Attila, prezentând o fotograﬁe cu Primăria respectivă pentru a-şi susţine
aﬁrmaţia.
Tot în sprijinul legalităţii arborării steagului
Ungariei la sediul UDMR, liderul Uniunii a
prezentat cazul Primăriei Şinteu, care, de mai
bine de 10 ani, arborează steagul slovacilor
„care este identic cu steagul Slovaciei” şi „nu
deranjează pe nimeni”. „De ce l-au expus? Pentru că are temei legal, de aceea”, susţine Cseke.
În plus, liderul UDMR Bihor a menţionat că,
până în prezent, nu au fost atenţionaţi şi nici
amendaţi pentru arborarea drapelului.
 I. MATEAŞ

