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Ciolos calca in picioare dreptul la aparare
Dacian Ciolos, presedintele USR, continua atacurile la adresa PSD si PNL
pentru sustinerea deputatei Laura Vicol in functia de presedinte al Comisiei
Juridice a Camerei Deputatilor. Laura Vicol este acuzata ca a fost avocata
unor interlopi, desi in conformitate cu toate tratatele la care Romania este
parte oricine are deptul la aparare. Mai mult, Ciolos il sustine in continuare pe
Stelian Ion, fost ministru al Justitiei, el insusi fost avocat al lui Radu Mazare.
Liderul USR leaga alegerea Laurei Vicol de MCV, lasand sa se inteleaga ca
partidul sau va incerca sa saboteze eforturile de ridicare a mecanismului,
obiectiv asumat de noua guvernare, relateaza stiripesurse.

media-163454739381148500.jpg

„Se fac 15 ani de cand, in decembrie 2006, Comisia Europeana a instituit mecanismul de
cooperare si verificare, deoarece Romania urma sa intre in Uniunea Europeana, dar avea inca
probleme cu reforma justitiei si cu lupta anticoruptie. 15 ani in care nu am reusit sa ne respectam
un cuvant dat si sa facem o reforma de care are nevoie statul roman, cel pe care presedintele
Iohannis l-a descris ca fiind un stat esuat acum mai putin de doua luni.
Presedintele a dat, insa, guvernul, in urma cu cateva zile, pe mana unei coalitii de partide
vinovate pentru 15 ani de lipsa a reformei din justitie. si ce face pentru inceput coalitia PSD-PNL?
O pune la conducerea Comisiei juridice din Camera Deputatilor pe Laura Vicol, o avocata

devenita celebra pentru campaniile sale duse impotriva DNA. Plus o infocata militanta pentru
pastrarea Sectiei Speciale intr-o masura egalata doar de eforturile UDMR de a nu permite
desfiintarea ei in perioada in care am fost colegi de guvernare.
Am intrat in Uniunea Europeana fiind exceptati de la indeplinirea reformelor in justitie la
momentul aderarii. Am promis ca vom face toate reformele si nu ne-am tinut de cuvant. Este
rusinos sa vedem incapacitatea institutionala a Parlamentului, a Guvernului si a Presedintiei de a
rezolva o reforma la care ne-am angajat ca stat si care avea ca scop final un sistem functional
pentru justitia din tara noastra. Campaniile antieuropene din ultimii 30 de ani au avut mereu in
spatele lor oameni care se temeau de puscarie, oameni pe care Laura Vicol i-a aparat in instante
si la televizor. Aceiasi oameni ii intorc astazi favorul dupa ce au sprijinit-o sa devina deputat.
Domnule presedinte Iohannis, domnilor Citu si Bogdan, cand a luat sfarsit lupta pentru o justitie
curata si reformata? Domnilor presedinti ai PSD si PNL, nu ati gasit niciun jurist profesionist in
partidele dumneavoastra? Unul care sa nu fi aparut in nenumarate stenograme cu interlopi si
care sa poata conduce comisia dedicata justitiei fara suspiciunea ca sustine amendamente si
opinii ale clanurilor interlope?
Celor care cred ca exista libertatea de a apara interlopi si, apoi, sa faci legile justitiei trebuie sa le
spun ca nu orice nu este interzis este si permis. Serviciul public este o onoare si o datorie.
Doresti sa faci bani aparand interlopi, esti liber sa o faci. Dar clasa politica, partidele si liderii lor
trebuie sa aiba cumpatarea si decenta de a nu le amesteca niciodata.
Dupa 25 de rusine institutionala, ni se ofera umilinta finala. Clanurile interlope si-au numit sef la
justitie cu mana constienta sau inconstienta a domnilor Ciolacu si Citu. Iar dumneavoastra,
domnule Iohannis, ii priviti fara sa tresariti. inteleg ca Stelian Ion era prea independent la
Ministerul Justitiei, ca USR nu raspundea la comenzi. Dar Laura Vicol la Comisia juridica a
Camerei Deputatilor este un act de supunere sau unul de sfidare?”, scrie Ciolos pe Facebook.
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