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INTERVIU
nunþa. Mai mult, sunt foarte multe situaþii în care se învocã excepþii de
neconstituþionalitate asupra cãrora
Curtea a stabilit cã dispoziþia este constituþionalã ºi atunci aceastã suspendare
nu ºi-ar mai avea sensul.
-N
Ne întoarcem iar la practica judiciarã.
Cazuri mediatizate precum Becali,
Diaconescu, Costiniu ºi lista poate con tinua au fost încadrate la mitã, ºantaj,
spãlare de bani, trafic de influenþã, în
general sunt infracþiuni economice. Aici
nu e cazul de tâlhãrie cu violenþã sau
omucidere. De ce li se pun cãtuºele?
- Aici vorbim de o mãsurã mai mult
administrativã, aceea de a pune cãtuºe
unor persoane reþinute sau arestate,
mãsurã
care nu are legãturã cu
încadrarea juridicã. Acum, în majoritatea situaþiilor, unei persoane reþinute i
se pun cãtuºele pentru a se evita ca
aceasta sã se sustragã, sã fugã de sub
escortã sau poate – situaþiile au fost mai
rare- sã se autoaccidenteze.
- Deci, de ce se sunt încãtuºaþi cei care
sunt acuzaþi de infracþiuni, altele de
cele violente? Ministerul de Interne se
ocupã de cãtuºe?
- Nu neapãrat se pun cãtuºe pentru cã
persoana este periculoasã; pentru a se
evita ca el sã fugã, sã se autoaccidenteze. Acestea sunt niºte reguli care sunt
puse în aplicare de cãtre organele de
poliþie, þin mai mult de poliþiºtii care
asigurã escorta. În momentul în care
procurorul emite o ordonanþã de
reþinere sau judecãtorul dã un mandat
de arestare, poliþia aplicã. Organele de
poliþie au atât ordinul ministrului cât ºi

dispoziþii legale conform cãrora iau
aceste mãsuri. Sunt situaþii în care
datoritã unor infirmitãþi, probleme fizice
sau de sãnãtate nu se aplicã astfel de
mãsuri; decizia se reanalizeazã, de la
caz la caz, persoana este sub tratament,
are anumite probleme de sãnãtate, nu
se poate deplasa, atunci nu se pun
cãtuºe.Vã referiþi la cineva anume?
- Da …
- Lui Vântu nu i-am pus cãtuºe, nu era
cazul.
- În ce mãsurã este respectatã în
România prezumþia de nevinovãþie?
- Noi încercã sã o respectãm în toate
cazurile. Poate cã, au fost excepþii - în
timp - în care aceastã prezumþie nu a
fost respectatã. Dar, vã asigur cã noi, în
toate cazurile, noi respectãm aceastã
prezumþie de nevinovãþie, atât din prisma
procurorilor care aplicã legea ºi iau
mãsurile necesare, dar ºi din perspectiva
comunicãrii publice, a mãsurilor care
privesc un dosar. Acest principiu fundamental ar trebui sã fie respectat de toþi.
Procurori îl fac ºi respectã prezumþia de
nevinovãþie.
- Sã ne întoarcem la cazul Vântu, dar nu
numai la el. A devenit deja o regulã ca
informaþiile dintr-uun dosar – celebrele
stenograme- sã aparã în presã.
- Au apãrut aceste note de redare a
interceptãrilor- presa le numeºte
stenograme. În momentul în care a fost
sesizatã instanþa de judecatã, dosarul a
devenit oarecum public. ªtim cã au fost
cereri atât din partea jurnaliºtilor, dar ºi
din partea avocaþilor ca aceste dosare sã
fie studiate. Dacã jurnaliºtilor li s-au

pãrut importante anumite documente
din dosar sigur cã le-au fãcut publice.
Este un lucru pe care nici noi, nici
judecãtorii nu îl putem controla atâta
vreme cât dosarul a ajuns într-o fazã…
publicã. Odatã ce un dosar este înregistrat în registraturã ºi în arhiva instanþei de
judecatã el este public ºi poate fi consultat în condiþiile legii. Îmi amintesc când a
fost instrumentat un dosar de cãtre
colegii de la Cluj: am vãzut imagini cu
ziariºti care fãceau fotografii actelor ºi
imaginilor din dosar cu telefonul, asta se
întâmpla în arhiva tribunalului. Dosarele
fiind publice, noi nu putem sã-i oprim pe
jurnaliºti sã citeascã dosarele.
- Dar, atâta vreme cât un dosar n-aa
ajuns pe masa judecãtorilor ºi este încã
în lucru la procuror…
- Au fost ºi astfel de situaþii, când pasaje
din interceptãri au ajuns în presã, deºi
dosarele erau în instrumentarea
procurorilor. Au fost ºi situaþii în care
procurorii au dat pe “surse” astfel de
informaþii. În anumite cauze- interesul
public este atât de mare-, la fel ºi dorinþa jurnaliºtilor de a obþine astfel de
documente este la fel de mare.
De aceea, odatã dosarul ajuns la
instanþã, sunt foarte multe cereri venite din partea jurnaliºtilor, dar sunt
situaþii în care persoane chemate la
parchet pentru audieri… merg la
emisiuni tv, explicã cam ce conþin
dosarale ºi pun la dispoziþie documente. Or, noi nu putem controla
toate aceste situaþii.
Ionuþ Crivãþ
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