Scris de newsreporter pe 04 Mai 2018, 11:39

Adrian Nastase: Care dintre cei doi judecatori
Barsan era tinta principala?
Fostul premier Adrian Nastase se intreaba, intr-o postare pe blogul personal,
care dintre cei doi judecatori Barsan, amestecati in mod nedrept, vreme de
sapte ani, intr-unurias scandal, au fost tinta principala.
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„Judecatoarea

Gabriela Birsan, fosta sefa de sectie la ICCJ, a
fost achitata definitiv, ieri. M-am bucurat foarte mult. S-au
incheiat astfel sapte ani de calvar si de abuzuri. Prezenta sa, in
conducerea ICCJ era incomoda. In plus, sotul sau, profesorul
Corneliu Birsan era judecatorul din partea Romaniei la CEDO.
Anii 2011-2012 erau perioada in care dosare cu obiective
politice, cum era si Dosarul „Trofeul calitatii” ajunsesera la ICCJ.
Se modificasera procedurile, codul penal si cel de procedura
penala, avusese loc „mica reforma in justitie”, fusese numita, de
catre Traian Basescu, noua sefa a Curtii. Totul era pregatit
pentru condamnari. Trebuiau insa „neutralizati” unii judecatori
incomozi de la ICCJ (o voce puternica o reprezenta Gabriela

Birsan) si trebuia schimbat judecatorul roman de la CEDO,
unde, inevitabil, plangerile in legatura cu abuzurile judiciare
urmau sa ajunga. Acestea au fost ratiunile prin care a pornit, la
Bucuresti, actiunea penala impotriva Doamnei Birsan
(perchezitii, interceptari, etc), la 6 octombrie 2011, urmata, la 17
noiembrie, de cererea de ridicare a imunitatii judecatorului
Birsan, formulata de DNA, la Strasbourg. Era perioada in care
Livia Stanciu „judeca” recursul in dosarul meu. In 2012, in vara, sa dat verdictul. Dupa cateva luni, am facut plangere la CEDO. In
octombrie 2013, a fost desemnat un nou judecator roman la
CEDO – Iulia Motoc (in cadrul acordului de coabitare BasescuPonta) iar in noiembrie 2014 s-a dat decizia de inadmisibilitate la
plangerea formulata de mine. Niciunul din motivele invocate de
mine nu a fost acceptat. Inutil sa va spun ca nu cred in
coincidente. Sper ca atat profesorul Birsan, cat si judecatoarea
Gabriela Birsan – pentru amandoi am un deosebit respect – sa dea
mai multe detalii despre ce s-a urmarit prin abuzurile ce au avut
loc impotriva lor. Si cred ca acum veti putea citi si intelege mai
bine decizia CEDO referitoare la plangerea mea si ratiunile
pentru care Curtea a trebuit sa-si schimbe chiar si jurisprudente
anterioare.
PS Plangerea mea referitoare la al doilea proces asteapta, de vreo patru ani (din
2014), o decizie daca este sau nu admisibila. Sper sa nu afle MCV-ul…”, a scris
Adrian Nastase pe blog.
Decizia de inadmisibilitate in cauza NASTASE iMPOTRIVA ROMANIEI poate fi
consultata aici
ADRESA: http://crct.ro/nsDR

