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Tudorel Toader, despre extradarea jurnalistului
turc: Este de competenta organelor judiciare
Tudorel Toader a spus ca procedura extradarii jurnalistului turc este de
competenta organelor judiciare, nu a Ministerului, subliniind ca
europarlamentarul Cristian Preda nu cunoaste acest „aspect elementar”,
deoarece i-a cerut ministrului sa opreasca procedura, scrie Mediafax.
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Cristian Preda imi cere sa opresc procedura de extradare a unui jurnalist turc ! In conditiile legii,
procedura extradarii este de competenta organelor judiciare. Autorul solicitarii nu cunoaste acest
aspect elementar ? PS: Nu cred ca autorul solicitarii imi cere sa incalc independenta autoritatii
judiciare. Nu cred ca autorul solicitarii are cunostinta de cazuri in care ministrul justitiei a stopat
proceduri judiciare”, a scris Tudorel Toader pe Facebook.
Precizarile vin dupa ce europarlamentarul Cristian Preda i-a cerut ministrului Justitiei, printr-un
mesaj postat pe Faceebook, sa opreasca procedura de extradare a ziaristului turc.
Jurnalistul Kamil Demirkaya, angajat al publicatiei Zaman Romania, a fost audiat, miercuri, la
Parchetul Curtii de Apel Bucuresti dupa ce ministerul de Justitie din Turcia a solicitat extradarea
sa, cererea urmand sa fie judecata de Curtea de Apel Bucuresti, au precizat reprezentantii
Parchetului.
Potrivit unui comunicat al Zaman Romania, ziaristul turc Kamil Demirkaya, angajat al publicatiei

Zaman Romania, fost director general al ziarului Zaman Bulgaria, a fost ridicat miercuri dimineata
de acasa, in baza unui mandat de extradare.
Kamil Demirkaya se afla de doi ani in Romania, unde lucreaza pentru Zaman Romania, avand un
permis de sedere temporara. in luna noiembrie 2018 si-a depus actele pentru prelungirea
permisului de sedere, documentele aflandu-se in curs de procesare, potrivit sursei citate.
"La ordinul lui Erdogan, procuratura din Antalya a emis un mandat de arestare, ziaristul fiind
acuzat ca este membru al miscarii Gulen. Guvernul turc a trimis autoritatilor romane mandatul de
extradare pentru Demirkaya, iar in aceasta dimineata ziaristul a fost ridicat de acasa si dus la
sediul IGPR. (...) Ziaristul turc locuieste in Bucuresti impreuna cu sotia si fiul sau in varsta de 10
ani. Ziarul Zaman Romania cere autoritatilor romane sa ia in considerare faptul ca Ankara a
inceput din vara lui 2016 o vanatoare a ziaristilor si a tuturor celor care se opun regimului totalitar
al lui Erdogan. Kamil Demirkaya si-a facut doar datoria de ziarist, scriind despre abuzurile puterii
de la Ankara", se mai arata in comunicat.
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