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amera Deputaþillor
a dezbãtut ºi votat,
luni, modificãrile
aduse Codului de
Procedurã Penalã.
Legea a fost votatã
sãptãmâna trecutã
de Senat, dar Came-
ra Deputaþilor este
for decizional.

Mãcelãrirea actualului Cod de
Procedurã Penalã a debutat în jurul
prânzului când proiectul de lege a
trecut din nou pe la Comisia Iorda-
che, care a adoptat un raport favora-
bil cu amendamente. Pentru raport
au votat 15 parlamentari, iar alþi ºase
au votat împotrivã.

Deºi proiectul fusese votat de Se-
nat, deputaþii puterii nu au pierdut
prilejul de a introduce pe ultima sutã
de metri noi amendamente, pe care
fie le uitaserã la dezbaterea iniþialã,
fie le-au fost impuse de conducerea
coaliþiei PSD-ALDE.

Astfel, printr-un amendament
aprobat s-a stabilit cã absenþa neju-
stificatã a avocatului nu poate sã
atragã consecinþe juridice în privinþa
inculpatului.

În ciuda protestelor opoziþiei, ma-
joritatea membrilor comisiei au ad-
mis ºi un amendament potrivit cãruia
în luarea deciziei asupra existenþei
infracþiunii ºi a vinovãþiei inculpatu-
lui instanþa hotãrãºte motivat, cu tri-
mitere la toate probele evaluate.

Condamnarea se dispune doar atunci
când instanþa are convingerea cã
acuzaþia a fost doveditã dincolo de
orice îndoialã.

Un alt amendament priveºte mã-
surile asigurãtorii în vederea confi-
scãrii speciale sau confiscãrii extin-
se. Acestea se pot lua asupra bunuri-
lor suspectului sau inculpatului ori
ale altor persoane în proprietatea sau
în posesia cãruia se aflã bunurile ce
urmeazã a fi confiscate dacã existã
probe sau indicii temeinice cã bunu-
rile în cauzã au fost obþinute din acti-
vitãþi infracþionale. Mãsurile asigu-
rãtorii nu pot depãºi o duratã rezona-
bilã ºi vor fi revocate dacã aceastã
duratã este depãºitã sau dacã temeiu-
rile avute în vedere la luarea lor nu
mai subzistã.

Comisia Iordache a mai stabilit cã
la verificarea în cursul judecãþii,
dacã se constatã cã actele sau probele
efectuate sau administrate în cursul
cercetãrii penale sunt lovite de nuli-
tate, acestea sunt eliminate din cau-
zã, indiferent de soluþia pronunþatã
în cursul verificãrii prealabile.

De asemenea, printr-un alt amen-
dament al PSD admis, care vizeazã
situaþia lui Liviu Dragnea ºi aceea a
lui Dan Voiculescu, s-a stabilit cã re-
cursul în casaþie în favoarea inculpa-
tului poate fi declarat oricând.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Klaus Iohannis:
“PSD vrea sã amputeze
puterile Justiþiei”
În stânga, “Legea”, cu degetele retezate; în dreapta, “Justiþia”,
fãrã o mânã. Cele douã statui ornamenteazã faþada Palatu-
lui de Justiþie din Bucureºti ºi sunt atribuite sculptorului Ca-
rol Storck (1854 - 1926). Unii susþin, însã, cã prima este cea
care simbolizeazã “Justiþia”, iar cã “Legea” este simboliza-
tã de cea de a doua. Din punctul de vedere al sistemului no-
stru de drept, identitatea statuilor este indiferentã, întrucât,
oricum, îl simbolizeazã corect.

iviu Dragnea conduce cu o
mînã sigurã PSD-ul ºi pe toþi
cei ce, încã, îi fac jocurile, pe
calea distrugerii definitive a
brumei de speranþã care ne
mai leagã de ideea de "Stat de
drept" ºi "Democraþie". Spun

de idee, iar nu de realitate, pentru cã,
în ciuda unor firave încercãri, din
1989 ºi pînã acum, România
nu a fãcut pasul decisiv, nu a
trecut "Rubiconul" capabil sã
ne despartã, sã ne rupã de cul-
tura, tradiþia, nostalgia ºi chiar
atracþia morbidã cãtre regi-
murile totalitare, de mînã for-
te, autoritar-uni-personale ºi,
desigur, non-democratice, în
care ne-am petrecut cea mai mare par-
te din istoria aºa zis modernã. Nu-i
vorbã, Liviu Dragnea nu este nici pri-
mul ºi nici cel mai important pion al
scenariului care a urmãrit, încã din 25
decembrie 1989, blocarea cu orice
preþ a dezvoltãrii constituþionale ºi de
drept, a structurãrii statal-instituþio-
nale care ne-ar fi pus în rînd cu Euro-

pa, cu lumea care, la aceea vreme cel
puþin, încã mai credea cã "Democra-
þia" este calea de urmat, iar nu alta.
Spre deosebire de anii 90, însã, astãzi,
eforturile "pesedist-dragniene" nu
mai fac contrast izbitor cu procesele
ºi evoluþiile politice din chiar nucleul
dur al lumii euro-atlantice. Iliberali-
smul cu accente anti-democratice

pronunþate, populismul cu re-
flexe fascistoide, segregaþio-
nismul, rasismul, "fundamen-
talismele" de toate nuanþele ºi
culorile, inclusiv religioase,
demolarea valorilor care su-
sþin libertãþile fundamentale
ale cetãþenilor, ºi-au fãcut loc
în cultura politicã a marilor

democraþii occidentale ºi constituie
astãzi culoarea dominantã în care se
scaldã, nu doar România. De aceea,
spre deosebire de 1990, ceea ce fac
astãzi "Dragnea ºi asociaþii" pare
mult mai puþin radical "iliberal" decît
ceea ce se întîmplã pe la alte case,
cum ar fi Ungaria ºi Polonia, ca sã nu
mai vorbim despre Rusia ºi China, ba

chiar despre Italia, Marea Britanie
sau Franþa. Cît despre starea "demo-
craþiei americane", subiectul a ajuns
material de roman poliþist, demn de
semnãtura "Agatha Christie". A rãmas
pe mîna anchetelor FBI-ului ºi ale Jus-
tiþiei ca sã aflãm diagnosticul exact,
gravitatea realã a bolilor iliberale de
care este rãvãºitã America, începînd
cu Biroul Oval al Casei Albe.

Ei, ºi? Ce mare scofalã a mai fãcut
PSD-ul? A trecut prin Parlament,
într-o zi ºi-o searã, noile coduri penale,
cu toate amendamentele pe care le-a
pritocit de atîta amar de vreme (de la
alegeri încoace, cel puþin!), ca sã-ºi
punã oamenii mai la adãpost, oleacã,
de pohtele cele rele ale DNA-ului ??!!
Care-i problema??!!

Problema începe de acolo de unde
s-ar aºtepta cineva cel mai puþin! De la
"Ei, ºi?" Ca sã avem o unitate de mãsu-
rã a creºterii "toleranþei" societãþii no-
astre faþã de malversaþiile la care este
supusã "Democraþia", vã invit, ca de
obicei, la... Caragiale. La 1900, 10
martie, cînd publica în Universul schi-

þa "Atmosferã Încãrcatã" Caragiale
dãdea seamã de sensibiliatea "publicu-
lui politic", chiar ºi în forma lui "de-
gradatã", de cafenea, faþã de abuzurile
"Guvernului" care voia sã treacã prin
Camere "a la vapeur" legea monopolui
bãuturilor spirtoase! În stradã se fãcu-
se chiar manifestaþie publicã! Oricît de
importantã ar fi fost în epocã problema
monopolului de stat asupra producþiei
ºi impozitãrii bãuturilor spirtoase tot
îmi este greu sã cred cã problema legi-
lor fundamentale ale reglementãrii ra-
porturilor juridice dintre cetãþeni, re-
spectiv dintre cetãþeni ºi stat, a modu-
lui în care este administratã justiþia, ar
fi una mai puþin importantã la anul de
graþie al Domnului 2018!!! "Publicul
politic" de astãzi nu pare sã fie mobili-
zat, contra Guvernului, nici mãcar cît
"Miticii" din cafenelele ºi berãriile
vremurilor caragialiene!!! Asta ar fi
prima problemã!

A doua vine de acolo de unde lu-
mea, chiar ºi cea a "observatorilor avi-
zaþi" ai fenomenului politic, nu mai
spun de "lumea-lume", nu este lãsatã,

nici gînd sã fie ajutatã, sã vadã rãul
încã ºi mai mare din spatele celui care
se vede la suprafaþã. Rãul uriaº nu con-
stã doar în aceea cã sunt croite la repe-
zealã ºi fãrã prea multe mãsurãtori
niºte legi fundamentale "pe bustul
clientului psd-ist", ci în faptul cã, în
aproape trei decenii, o þarã care se cre-
de în orizontul istoric al secolului XXI
nu trãieºte nici mãcar în miezul celui
de al XVIII-lea, întrucît nu se poate
dota cu corpul cvasi-imuabil de legi de
care are nevoie pentru a se putea orga-
niza, stabiliza ºi dezvolta mãcar o sutã
de ani. Ceea ce va urma, în consecinþa
"hãrniciei juridice" de astãzi, a
PSD-ului, este o altã modificare a legi-
lor fundamentale, în urmãtorii cinci,
cel mult zece ani. Puneþi la socotealã ºi
faptul cã textul Constituþiei României
este un monument de încropealã din
care þîºnesc abundent, tot la cîþiva ani,
aberaþiile pitite cu intenþie ori din pro-
stie de "pãrinþii fondatori" ºi aveþi în
faþã imaginea, realitatea, unei societãþi
care nu are nici o ºasã sã devinã coe-
rentã, sã punã piatrã peste piatrã ºi sã

construiascã ceva. Nu cã generaþia
aflatã astãzi la maturitate ar fi stãpînitã
de cine ºtie ce imbold irepresibil spre
construcþie temeinicã ºi organizare, dar
mãcar sã avem ºansa!!! Nu o avem!!!

Iar, dacã nu o avem, acest lucru este
ultimul pe care l-am putea pune pe sea-
ma întîmplãrii! Ca nici o datã în istoria
noastrã recentã, cvasi-comicã, cvasi-
tragicã, cvasi-ridicolã, condiþiile inter-
ne ale ratãrii organizãrii statale ºi eco-
nomice au fost din belºug prezente, de
la neºtiinþã, lipsa de culturã politicã ºi
supra-abundenþã a prostiei sociale, la
rãutate ºi arivism de naturã cvasi-pato-
logicã, pînã la totalã despiritualizare a
vieþii interioare ºi exterioare a indi-
vidului ºi a comunitãþilor umane. Cît
despre condiþiile externe, chiar ºi
atunci cînd ne-au fost favorabile, vezi
acceptarea României în NATO ºi UE,
consecinþele pozitive nu aveau cum
sã atîrne mai greu, în bilanþul istoric
general, decît colosala masã de inco-
erenþã ºi incongruenþã în care s-a
afundat, aproape de la sine, lumea
noastrã dinlãuntru. n
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