EVENIMENT

Justiţia,

Ce le-a cerut şeful
statului noilor şefi
ai Parchetelor

Un sondaj telefonic realizat de IRES la o zi după ce
preşedintele Traian Băsescu a semnat decretele de numire a
noilor șefi ai Parchetelor arată că 10% din cei chestionați au
o părere foarte bună, iar 58% o părere bună despre această
decizie. Precizând că acordul de coabitare nu îl obliga
la desemnarea unui candidat pe care nu l-ar fi acceptat,
Traian Băsescu a afirmat că le-a cerut celor şase noi şefi de
Parchete să facă echipă, dar şi să ridice nivelul de eficienţă
în lupta anticorupţie, în mod deosebit în ceea ce priveşte
corupţia la nivel înalt. Şeful statului a subliniat că, dincolo
de condamnarea celor vinovaţi de corupţie, este foarte
importantă recuperarea daunelor produse.”Am solicitat să
utilizeze procedura de confiscare extinsă, care există în lege,
nu avem nevoie de modificarea ei”, a declarat preşedintele.
Procurorului general Tiberiu Niţu i-a cerut clarificarea
până anul viitor măcar a două aspecte din Revoluţie: cine
a luat decizia politică şi a cerut ministrului Apărării să fie
scoasă armata împotriva poporului, cu muniţie de război, şi
care e cadrul în care s-a luat decizia politică de a fi înarmate
gărzile populare. Traian Băsescu şi-a exprimat convingerea
că echipa formată din cei şase procurori va avea succes,
evidenţiind faptul că nu mai putea fi întârziată numirea lor.

Prioritatea nr.1: un raport

Robert Cazanciuc
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Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, aşteaptă de la şefii Parchetelor viteză
de reacţie la orice formă de încălcare a legii, termene scurte de soluţionare a
unor dosare penale, continuarea trendului bun în lupta împotriva corpţiei şi
a crimei organizate, precum şi folosirea unor instrumente pe care procurorii
le au la îndemână, precum confiscarea produselor infracţiunii. Cei şase procurori numiţi au o carte de vizită profesională care reprezintă o garanţie că nu
vor avea alt crez decât aplicarea legii, a dat asigurări Cazanciuc. El a spus că toţi
românii vor câteva răspunsuri pe care justiţia nu le-a dat până acum, cum ar fi
dosarul revoluţiei, şi că personal se vede ca liant între sistemul judiciar şi decidentul politic. Ministrul a aăugat că prioritatea sa numărul unu este obţinerea

