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Dana Garbovan - o miscare de sah-mat pe
adresa presedintelui
Klaus Iohannis nu o va accepta in veci drept ministru al Justitiei pe Dana
Garbovan, noua propunere a Vioricai Dancila. Cel putin asta pare sa fie
incredintarea unanima a sustinatorilor presedintelui, in frunte cu trompeta
Rares Bogdan. Numai ca lucrurile nu sunt chiar asa de simple, iar un pariu pe
tema respingerii noii propuneri ar putea fi mai riscant decit isi inchipuie unii.
In fapt, Dana Garbovan e o miscare atit de dibace incit ar fi interesant de aflat
a cui a fost ideea. La virful PSD, sigur nu s-ar fi gasit minti atit de abile.
in opinia noastra, Klaus Iohannis ar putea avea pierderi mult mai mari de imagine daca o
respinge pe Garbovan decit daca o accepta.
Primul si cel mai grav semnal pe care l-ar da ar fi lipsa de incredere in justitie, pentru ca
Garbovan e judecator activ. Iohannis ar trebui sa motiveze amanuntit si atent refuzul,
pentru ca o respingere in stilul de pina acum, fara explicatii oficiale, ar crea o problema
majora. Practic, s-ar da semnalul public ca exista ceva in backgroundul femeii care o face
incompatibila cu functia de ministru. Ceva suficient de grav. Ori, asta ar insemna ca in
anumite sfere se cunosc problemele unor judecatori, dar ei sunt lasati, totusi, sa exercite
actul de dreptate, pe mai departe. Nu deranjeaza cind dau verdicte pentru oamenii
obisnuiti, deranjeaza doar cind e sa acceada in functii inalte in stat. E statul mai important
decit cetatenii sai, oare?
Cind Basescu a respins-o la Justitie pe Norica Nicolai, s-a invocat oficial incidentul cu
nepoata de la votul din Senat, iar neoficial, pe canalele media apropiate Cotrocenilor,
mapa ei profesionala de fost procuror comunist. Subtire motivatier, dar macar a existat.
Iohannis va trebui sa invoce si el ceva, dar misiunea lui e mult mai dificila. Garbovan era
copil in fostul regim, adio, deci, relatii cu Securitatea ori PCR, iar judecator la Curtea de
Apel Cluj a ajuns in mandatul lui Basescu, la citiva ani dupa debutul reformei Macovei in
justitie.
Media prezidentiala si trolii virtuali s-au pus in miscare, dar calca pe teren mlastinos.
Tentativa de a lipi judecatoarea ardeleana de imaginea PSD ar putea intimpina obstacole
serioase.
Dana Garbovan si organizatia sa, UNJR, reamintim, au avut curajul in 2008, sa atraga
atentia ca deputatii au incalcat Constitutia, substituindu-se puterii judecatoresti prin faptul
ca s-au pronuntat asupra probelor din dosarul care-l viza pe Adrian Nastase. Ne mai

amintim cum, imediat dupa acest demers, membrii Sectiei pentru judecatori a CSM
anuntasera ca vor lua in discutie”o posibila incalcare a Codului deontologic al magistratilor”
de catre judecatoare.
Cind, in 2013, Curtea Constitutionala respingea statutul parlamentarilor – pentru a nu
permite Parlamentului sa se transforme intr-un fel de superinstanta de judecata, Dana
Garbovan saluta decizia, explicind ca, in absenta ei, Parlamentul si-ar aroga drepturi
depline de ancheta, ”poate chema in fata sa orice institutie, orice cetatean, indiferent de
motive si independent de o procedura prestabilita. O putere absoluta, ce o depaseste
inclusiv pe cea a instantelor de judecata”.
in 2014, aceeasi Garbovan il taxa dur si pe premierul pesedist Victor Ponta, dupa ce
acesta catalogase sentinta de condamnare a lui Adrian Nastase ca fiind una politica. Dar
si pe presedintele Traian Basescu, cel care tinuse sa-i aminteasca public procurorului
general Tiberiu Nitu ca el fusese cel care l-a numit in functie.
”Declaratiile premierului sunt de o gravitate extrema si constituie o forma de presiune
directa asupra justitiei si un atac la independenta sa, iar presedintele a sugerat o datorie a
procurorului general fata de cei ce l-au numit”
, explica Garbovan in presa vremii.
si tot Dana Garbovan amintea, in 2014, declaratii mai vechi ale Monicai Macovei care
sustineau teza ca Victor Ponta era ofiter acoperit al serviciilor secrete infiltrat in
magistratura.
in acei ani, pozitiile Danei Garbovan erau generos gazduite de mass-media precum
ziare.com, Revista 22, Hotnews samd, care citau din ele ca din Sfinta Scriptura.
Sa nu mai vorbim de opozitia ei, in 2014, la ideea unei legi a amnistiei si gratierii,
argumentata prin aceea ca sistemul nu e pregatit pentru asemenea demersuri, cum nu e
pregatit suficient nici pentru noile Coduri Penale, pe care CCR le desface pe bucati de ani
de zile.
Au aparut oarece nuante, e drept, atunci cind judecatoarea a inceput sa critice tot mai des
abuzurile justitiei pe frontul anticoruptiei. si cind a criticat dur anuntul ministrului Justitiei,
Raluca Pruna, potrivit caruia arhiva SIPA ar urma sa fie reanalizata de o comisie de
specialisti, iar datele din ea predate serviciilor de informatii de la noi.„Intentia Guvernului
de a transfera legal, inclusiv catre actualele servicii de informatii, aceste informatii, culese
de agentii SIPA prin metode securistice de politie politica si violare a drepturilor omului,
este un atac la independenta justitiei si incalca angajamentele luate de Romania inainte de
integrarea in UE”,afirma UNJR.
Ne amintim ca Dana Garbovan a atras atentia si in mandatul lui Tudorel Toader ca se
propune studierea arhivei de catre o comisie formata din oameni aflati sub control politic.
Urmarea a fost ca judecatoarei i se atribuie azi opozitia la desigilarea arhivei SIPA, ceea ce
e fals.
Cu adevarat deranjanta a fost judecatoarea in 2016, cind a sustinut ca decizia CCR privind
interceptarile reprezinta un pas spre normalitate. Ca si cind a criticat amestecul
presedintelui Iohannis in chestiunea dosarelor Revolutiei si al Mineriadei, afirmind ca
acesta isi depasise atributiile.
Ca sa tragem linie si sa adunam, judecatoarea Garbovan nu poate sub nicio forma sa fie
bagata intr-un pat procustian, de vreuna dintre taberele”beligerante”
pe tarimul justitiei,
pentru ca a avut cuvinte critice despre toti, de-a lungul timpului.
Ceea ce ii va face misiunea, cum spuneam, foarte grea presedintelui.

Mai mult, insa, pozitionarea judecatoarei dupa anuntarea propunerii ei la Justitie este
devastatoare pentru seful statului si pentru sustinatorii sai.
O pozitionare care lasa impresia ca a fost minutios pregatita, din timp.
Astfel, primele declaratii ale judecatoarei au vizat cazul Caracal si fenomenul dramatic al
traficului de carne vie din Romania.
Ori, Klaus Iohannis are deja destule probleme din cauza acestui caz exploziv in care,
personal si de la inaltimea cele mai inalte functii in stat, nu a miscat niciun deget, nici
macar sa ceara demisia sefului STS, venita strict din initiativa acestuia.
Azi, judecatoarea a lovit naprasnic, fara exagerare spus, prin prezentarea unui plan de
masuri urgente care sa fie luate la minister.
Masuri de exceptie, oricit de circotasi am fi, care pun degetul pe rani ale justitiei complet
mascate in ultimul deceniu de imensa campanie de marketing numita anticoruptie, in
numele careia s-a nelijat tot ce nu tinea de politicienii corupti.
Garbovan avertizeaza, insa, ca s-a ajuns ca instantele sa fie sufocate de procese din afara
sferei coruptiei, judecatorii fiind nevoiti sa redacteze si cite o mie de sentinte pe an.
Ea propune masuri concrete impotriva criminalitatii organizate si, in special, impotriva
traficului de persoane, puncteaza despre combaterea coruptiei ca este o necesitate, dar
nu trebuie transfomata in ideologie, sub umbrela careia sa fie permise derapaje sau
abuzuri. Vorbeste despre independenta financiara a instantelor ca de un element
fundamental al independentei justitiei, la fel si despre proceduri transparente de numire la
conducerea parchetelor
Atrage atentia asupra logisticii si infrastructurii precare a instantelor si a parchetelor,
asupra necesitatii digitalizarii justitiei si nu uita nici problema SIPA.
Lovitura de gratie o reprezinta fagaduiala ca va milita pentru studierea justitiei comuniste
si pentru deschiderea arhivelor Ministerului Justitiei
”Daca dupa 1989 au existat foarte multe studii despre fosta Securitate, ba chiar
avem un Consiliu National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, exista insa
foarte putine studii tehnice, critice, juridice, istorice cu privire la justitia din
perioada comunista. Daca fosta Securitate ii zdrobea pe oameni in anchete, a
fost justitia din perioada comunista cea care i-a condamnat. Pentru un prezent
sanatos, eliberat de metehnele trecutului totalitar, este important sa cunoastem
modul in care justitia a fost folosita in comunism”scrie Garbovan pe Facebook.
De aici incolo, pentru Klaus Iohannis se deschide un drum bifurcat: pune la Justitie un om
departe de gustul serviciilor secrete si al procurorilor inclinati spre abuzuri, ceea ce ar
putea zgudui increderea lor in el; ori respinge un om care a avut adesea pozitii critice la
adresa actualei puteri, care cunoaste ca nimeni altul probleme justitiei din interior si care
dovedeste ca si-a facut deja temele pentru noua functie.
Pe linga ca a doua optiune ar deschide nenumarate fronturi de atac la adresa
presedintelui, in campanie, ea ar putea lasa drum si unei a doua propuneri a PSD la
Justitie. Una de nerefuzat, de asta data.
Motiv pentru care am paria ca Iohannis va semna pentru numirea Danei Garbovan.
ADRESA: http://crct.ro/nuUa

