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PARIS – mercredi, le 3 mai 2017

Către,
MINISTERUL PUBLIC,
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚE
București, Bdul Libertății nr. 12, Sector 5, Cod postal: 050706
Biroul de presa: Tel.: 021/319.38.33/1254, E-mail: presa@mpublic.ro
Biroul de relații cu publicul: Tel.004 021/319.39.25/2282;
021/319.38.33/2282 ; 021/319.38.56
FAX : 004-0213193861 ; 021-410.54.35 ; 021-337.47.54
E-mail : sesizare@mpublic.ro

Pentru informare: @ Presedintelui Mr.Sidiki KABA - Curtea Penala Internationala – HAGA
@ Presedintelui Mr.François HOLLANDE – reprezentant legal – FRANCE
@ Cancelarului Mme. Angela MERKEL – reprezentant legal - GERMANIA
@ Presedintelui Mr.Vladimir PUTIN – reprezentant legal – Federatia RUSA
@ Presedenteui Mr.Donald TRUMP –reprezentant legal – SUA

În atentia,
PARCHETULUI GENERAL

AL R OMȂNIEI SI INTREGULUI
APARARE SI ORDINE PUBLICA DIN EUROPA SI S.U.A.

A PARAT

DE

Subsemnata CROCY Maria, CNP – 2590415374064, de profesie Jurist/Scriitor/Jurnalist cu
domiciliul legal în România, în str.Soseaua Nationala Nr.2, VASLUI si adresa legala în FRANTA
unde ma aflu, rugându-va sa expediati corespondenta la adresa legala din: 13, Rue des Petits
Ponts, 06250, MOUGINS, France; adresa e-mail: cabinetsociojuridique@gmail.com sau
oricare alta cerinta, la telefon 0033 (0)6 01 25 91 38.

Declar urmatoarele
1.

Ultimii aderanti ai totalitarismului criminal – divulgati si scosi la
lumina ADEVARULUI ABSOLUT prin procesul de sedimentare svârsire
garve infractiuni în grupul de crima organizata identificat pe teritoriul
României „statul mafiot basescu”. Documente si marturii in direct cu
aportul exceptional al Justitiei Române si Justitiei Franceze, ajutate de
presa româneasca si cea franceza.
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CAPITOLUL I
Degradarea iremediabila a rolului si functiei fundamentale aflate in
exercitiu sub denumirea de Curtea Constitutionala Româna – C.C.R.
Documente

2.

Planul de spalare a culpabilitatii SEFILOR de parchete (DNA si DIICOT) privind gravele
crime contra umanitatii si genocid cu disparitii premeditate din rândul populatiei a luat calea
unui nonsens constitutional, punând in pericol insasi existenta Statului ca forma unica de
organizare – sintagma „obligatorie pentru toti”, creind spatiul unui totalitarism insesizabil,
„sarlatania - n.r.înselaciunea institutionalizata” ocupând si acoperind „nevoile sociale” a
poporului, urmarit in cei 27 de tranzitie catre democratie sa fie distrus.

3.

Sub pretextul ca Parchetele D.N.A. si D.I.C.O.T. fac parte din Ministerul Public a fost atras
si actualul P.I.C.C.J. în rezolvarea unui sistem de ecuatii fara necunuscute, deoarece autorii
crimilor savârsite in grup organizat, respectiv numitii KOVESI Laura Codruta,
HODORNICEANU Daniel si NITU Tiberiu sunt de notorietate; deasemeni timpul si sapatiul,
fiind de notorietate, respectiv teritoriul României si al Europei, in perioada ianuarie 2002 aprilie 2016.

4.

Actualul Ministru de justitie, numitul TOADER Tudorel face proba unei perversiuni
irefutabile de cunoastere dreptului, la modul alarmant de ingrijorator facând declaratii
publice care îi da de gol complicitatea de a fi premeditat pe vremea când era „judector la
Curtea Constitutionala Româna – C.C.R.”, producând texte cuprinse in DECIZII C.C.R. cu
stiinta devenite obligatorii pentru a destabiliza STATUL ROMÂN si mai grav pentru a crea
cadrul reducerii absolute la sclavaj a populatiei, ticluindu-se fara urma de bun simt
modificarea legislatiei emisa de Puterea legislativa (Parlamentul) cu „norme juridice”
denumite „Ordonante Urgenta de Guvern – OUG” emise de Puterea Executiva (Guvernul), în
speta in forma acontinuata ajungând sub lupa penala, OUG/13/2017, prin care se urmarea sa
fie dispoiata populatia de proprietatile si bunurile, câte mai ramasesera dupa jaful nemilos
national, invocându-se fatis prin DECIZIA CCR Nr.405/2015 o capcana de inselaciune cu „un
prag” zis pagube in ce priveste aplicarea textului de lege a „Art.297 din Codul penal pus in
vigoare prin Legea 286/2009”, privind Codul penal; parg care gratie flagrantului delict
observat de Comunitatea europeana si internationala de la sfârsitul lunii ianuraie si
inceputul lunii februarie 2017, organizat prin curajul si abilitatea fostului ministru de
justitie, dl. Florin IORDACHE si profesionalismul exceptional al Procurorului General al
României, domnul Augustin LAZAR, a fost inlaturat pericolul social astfel creat cu intentie
directa, în plus „OUG/13/2017” a fost abrogata de Guvernul României aflat in exercitiu, in
urma protestului democratic al poporului român, iesit in disperare in strada.

5.

Circumstantele acestei situatii, care atrasesera injust si ilegal si o cercetare penala de
catre parchetul autonom Directia Nationala Anticoruptie - DNA condus de numita KOVESI
Laura Codruta in calitate de procuror general, si care activeaza pe lânga Înalta Curte de
Casatie si Justitie, ci nu pe lânga Parchetul de pe lânga Inlata Curte de Casatie si Justitie, cum
expres s-a creat aceasta CONFUZIE, la modul halucinat este reluat acelasi act normativ de
actualul ministru de justitie, respectiv numitul TOADER Tudorel, care pe de o parte, se
pare in mod voit denunta presiunile criminale subite si de Curtea Constitutionala Româna,
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iar pe de alta parte in stil hibrid vrea sa provoace o proba provocata pentru a albi faptele
penale ale procurorului general DNA, zis sefa DNA KOVESI Laura Codruta, recurgând la
sarlatania unui „audit extern”, în acest sens presa româneasca denuntând obiectiv, impartial
si echidistant, complicitatea numitului de mai sus, relevant fiind articolul „TUDOREL ÎI IA PE
ROMÂNI DE FRAIERI” publicat la 04.04.2017, ora 12:56 ( foto si extras de text, de mai jos).

6.

Deonlotologii si specialistii in materie, la fata locului, respectiv Palatul Parlamentul din
România, in urma cercetarilor epistemologice facute au constatat indubitabil si fara echivoc,
ca titlul de „parchet autonom” al PNA (DNA) nu putea sa depaseasca limitele de
„prevenire si combaterea coruptiei” pentru care a fost creat prin Ordonanta de Urgenta de
Guvern nr.42 în anul 2002, ci nu de Pralament cum CONSTINTIONAL se impunea prin
LEGE ORGANICA.

7.

Ceea ce pe fond inseamna Parchetul D.N.A. creat accesoriu in lipsa unei legi organice,
era indriduit sa intervina OBLIGATORIU la depistarea actelor de coruptie si imediat dosarele
constituite sa fi fost trimise, deontologic, Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si
Justitie, al carui PROCUROR GENERAL prin LEGE ORGANICA, respectiv Legea 304/2004
privind organizarea judiciara, republicata, subordoneaza activitatea D.N.A. , potrivit
Art. 82., alin. (1) care prevede in clar, fara nicio ambiguitate:
Parchetul Naţional Anticorupţie este condus de un procuror general, asimilat primadjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, ajutat de 2 adjuncţi, asimilaţi adjunctului procurorului general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

8.

Aceasta grava anomalie de nerespectare a LEGILOR ORGANICE emise de
PARLAMENTUL ROMÂN a facut loc REPRESIUNII cetatenilor si institutiilor de Stat si private,
Parchetului de pe lânga Inalta Curte si Casatie, treptat i-au fost blocate FUNCTIA si
ROLUL PRINCIPAL de aparare si ordine publica de pe intreg teritoriul României, din
nefericire, latura accesorie, cu denumirea de Directia Nationala Anticoroptie,
subordonata CONSTITUTIONAL prin lege organica PROCURORLULUI GENERAL al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, debordând cu consecinte
agravante în intreaga EUROPA.

9.

Nu întâmplator acutalul procuror general al României, domnul Augustin LAZAR, in
proiectul dumnealui pentru ocuparea functiei, prevedea obiectiv CORECTAREA gestionarii
ROLULUI Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Csatie si Justitie, aratând public, ca
Directia Generala Anticoruptie si-a depasit ilegal competentele.
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10.

In aceste circumstante deontologii si specialistii in materie apreciaza ca se impune
ABROGAREA OUG nr.43/2002, privind infiintarea neconstitutionala a PNA, ulterior
devenit DNA, iar procurorii din cadrul acestui zis parchet, care au activat in solidar cu reacredinta, toti demisi din functiile ocupate si sa treaca la munca pentru comunitate, unde
prioritar se impune plantrea de arbori de împadurire pentru recuperarea padurilor în masa
taiate, pentru care DNA nu aluat nicio masura de prevenire a coruptiei in masa. O
criminalitate pentru care actualul Procuror General al României, dl. Augustin LAZAR a
cerut sprijin international marti 15 noiembrie 2016 prin organizarea Conferintei
nationale „Apararea mediului si a fondului forestier prin drept penal”. Proba foto si
extras text din articolul publicat de Luju.ro, in aceeasi zi de marti, 15.11.2015, ora României
15:17, de mai jos.

11.

Va rog sa observati ca Procurorul General al României a ridicat public „sarlatania
hibrida infiltarata in atributiile Statului Român”, când cu buna stiinta Parlamentul a emis si
fostul presedinte impostor BASESCU Traian a promulgat „Codul penal din 2014” unde „nu
au fost incriminate nicio fapta „privind infractiunile de mediu” asa dupa cum public
denunta directorul Institutului academic de Cercetari Juridice, Mircea DUTU.

12.

Insa exista LEGI SPECIALE care reglemnteaza Mediul si padurile in România, legi
cu implementarea reglementarilor internationale, având si un MINISTER de resort in acesta
materie, care a beneficiat bani de la Bugetul Statului pentru salarii si alte privilegii.

13.

Prin urmare va rog sa mai observati si sa constatati totodata ca, lipsa de seriozitate a
Parlamentului si fostului presedinte impostor, Basescu Traian, instiga public in forma
continuata si pe actualul eministru de justitie, TOADER Tudorel, care a declarat public
continutul auditului intern, fiind in cunostinta de cauza in ce privesc ABUZURILE Directiei
Nationale Anticoruptie – DNA, afirmând: „Poti vedea numar de cetateni de-ai nostri care
au stat in puscarie pe nedrept si, ulterior, achitati, poti vedea condamnarile la CEDO”,
dumnealui insista ilogic si ilegal sa sa faca acelasi „audit” însa „extern”, adica de un personal
venit din afara competentelor legale din interiorul României?! O alta sarlatanie pusa la cale?!

14.

Pe fond este vorba de o intentie directa de intimidare si amenintare cu santaj
imaginar al Fundatiei „Freedom Huse” care ar fi facut un astfel de „audit extern” in anul
2005, imediat dupa ce „presedintele impostor” Basescu Traian a furat puterea poporului,
trasând sarcini de complot ministrului de justitie de atunci, respectiv numita MACOVEI
Monica, care sa schimbe de pe functiile de SEFI PROCURORI, absolut toti procurorii de la
toate parchetele de pe întreg teritoriul României, de unde apare in opinia publica o
incorecta apreciere, acuzând procurorii noi instalati pe functii de numita Macovei Monica,
drept „procurori politici”, ceea ce NU ESTE ADEVARAT.
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15.

Iata dovezile si argumentarile juridice, care rastoarna perversiunea ticluita
„procurori politici”, despre care se crede ca au fost „alesi” sa inchida pe nedrept cetatenii, ci
nu sa execute le ordin criminal sub presiunea disparitiilor acestora. Numai procuror român
sa nu fii pe acest pamânt, cu astfel de aventurieri ajunsi peste noapte „politicieni parveniti”
din amor de imbogatire ilicita si flatati de titlul cucerit in subteranul crimei organizate de
tradatori de tara.

a) Din cercetarile epistemologice facute la fata locului s-a dovedit contrariul, procurorii
DNA, condusi de numita Kovesi Laura Codruta, cei care au distrus sistemul juridic din
România sprijiniti direct de crima organizata, nu pot fi confudanti cu toti procurorii
României, care si-au îndeplinit sarcinile, cei mai multi in tacere si o parte dintre dânsii
persecutati si aruncati in inchisori deorece deveneau martori jenanti.

b) În anul 2002, Guvernul Nastase, realizeaza dezastrul din tara ca urmare a jafului national
extins prin complicitate proprie, si ticluieste cu o Ordonanta de Urgenta, infiintarea unui
parchet anticoruptie P.N.A., pentru a induce in eroare opinia publica din spatiul dintre
Uniunea Europeana si Comunitatea internationala, ca se lucreaza intens pentru înlaturarea
coruptiei ajunsa un flagel national în România.

c)

Mai mult chiar, acelasi Guvern Nastase cu doi ani in urma ticluise si înlesnirea Legii
78/2000, privind prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, care
anume sa rezoneze cu „parchetul anticoruptie”, simulând ca dispozitiile Codului Penal în ce
privesc faptele de coruptie (traficul de influienta, mita, darea de mita s.a), nu erau
satisfacatoare încercând sa acopere presiunile criminale exercitate asupra procurorilor; pe
fond aceasta lege avea sa serveasca baza abuzurilor parchetului aniticoruptie astfel gândit;
dovada tara a fost distrusa iremediabil cu paduri cu tot, si dupa (ne)alegerea de presedinte a
Profesorului doctor în stiinte juridice, Nastase Adrian, iar exterminarea populatiei
devenise preocuparea de baza a politicinilor ajunsi la putere, scopul fiind „colonizarea”
României (centrul Europei)si treptat extinderea acesteia ( a colonizarii) în Europa, acolo
unde statele erau vizate in mod direct pentru destbilizare.

d) În anul 2004 au loc alegerile prezidentiale, având „alesi” pentru al doilea scrutin, pe
numitii BASESCU Traian (primarul capitalei si fost ministru al transporturiolor) si NASTASE
Adrian (prim-ministru ce se afla in exercitiu).

e) România

se sufoca într-o economie jefuita de GUVERNELE precedente, ce au
succedat fara vlaga intelectuala pentru o revenire la normalitate, chiar din primii ani
de dupa Revolutia din 1989.

f) Primarul

capitalei de atunci, BASESCU Traian, devenit contracandidatul numitului
NASTASE Adrian, avea dosarul penal in lucru privind jaful Flotei României de la Marea
Neagra, Flota ramasa cu ZERO VAPOARE, condamnând economia poporului român la o
pierdere uriasa.

g) Interseul numitului Basescu Traian de a se infiltra la vârful Statului Român era pe viata si
pe moarte, deoarece, „Dosarul flota”, se afla la procurorul Vasile Draghici, aflat sub ierarhia
procurorului sef asa zisului „Guvern Nastase” si astfel o continuitate in „viata politica
româneasca” a contracanditatului, Nastase Adrian, l-ar fi ruinat (pe Basescu Traian). Românii
la acea vreme nu aveau alta alternativa decât sa voteze pe cel care a furat mai putin ( „flota
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româneasca insemnând putinul”), iar numitul Basescu Traian, dadea semne ca va schimba
regimul de jaf national. Inselaciunea publica continuându-si nestingherit practica
electorala, crima organizata debordând dincolo de orice imaginatie.

h) Dupa asa zisa „câstigare” a alegerilor de catre numitul Basescu Traian, pe ntru a induce in
eroare populatia tarii precum ca are intentii sa puna capat jafului national, acesta cere un
„audit extern” se pare Comisiei Europene, cu acceptul discutabil al Presedintelui acestei
Comisii de atunci, care astazi NU poate fi CONFUNDATA cu cea din 2005 si de nepermis a
fi sepeculata cu amenintari ale unui santaj imaginar.

i) Pe

fond numitul Basescu Traian avea sa recurga la una dintre cele mai mizerabile
sarlatanii: prin „auditul extern” a indus ca va inlocui „procurorii corupti” ai lui Nastase, cu
„procurorii necorupti” ai lui Basescu, care vor indrepta situatia dezastruoasa din tara.

j) În realitate atât „procurorii lui Nastase”, cât si „procurorii lui Basescu” care le-au luat locul
dupa o singura noapte de asteptari fierbinti, prin concursul fostului ministru Macovei Monica,
acesti procurori veneau deja unelta presiunilor criminale, chiar din timpul guvernarii
Nastase, ceea ce l-a inspirat pe numitul Basescu Traian, sa continue jaful national, arestându-l
pe zis „politicianul” Nastase Adrian însa nu pentru jaful national, ci pentru frauda electorala,
creind astfel CONFUZIA ca „auditul exten” a fost eficient.

k) Însa

in adevar acesta (Basescu Traian) a trecut la exterminarea populatiei in masa
folosind arma santajul real si imaginar, distrugând iremediabil România, cu concursul direct al
numitei KOVESI Laura Codruta, ulterior, din nefericire prea târziu (2015), aceasta realizând ca
si ea devenise aceeasi unealta a presiunilor criminale , ca unii procurorii aflati din subordinea
ei, loviti de acelasi santaj real, impingând astfel România intr-o situatie fara precedent in
Istorie: crima organizata trece granitele pentru fabricare de probe pentru a acoperi crimele
contra umanitatii si genocidul din România.

16.

„Opozitia si puterea” României târâte în
mizeria jafului national, inimaginabil ramâne si
astazi aceeasi punte de inselaciune a opiniei publice
interne si internationale, creind in tamdem un
scenariu impardonabil, chiar si in conditiile
actualului ministru de justitie, Tudorel TOADER
(foto 1, dreapta), care isi permite sa joace rolul de
spalator de infractiuni si administrator de
probe fabricate, iar fostul prim-ministru Nastase Adrian, angrenat public sa-l ajute pe acesta
(ministru de justitie) sa se intoarca la un „audit extern”, distragând atentia, dând vina pe
„Macovei Monica” ca a înlocuit sefii PNA (in realitate aceasta înlocuise toti sefii de la toate
parchetele din Tara), astfel asa zisul Prof.Dr. Nastase Adrian (foto 2, stânga), incercând sasi ascunda sub pres crima jafului national de pe timpul guvernarii sale; crima care a fost
preluata in forma continuata de fostul presedinte impostor Basescu Traian (foto 3, dreapta).
Sursa fotografii: Lumea justitie.ro. Merita in acest context amintit faptul ca incepând cu
epoca NASTASE, toti tinerii politicieni s-au lovit de un zid inexpugnabil, inaltat de
mega-egoismul „perciunilor grizonati”, tânari politicieni, de mare valoare la acea
epoca, percum domnul Victor Viorel PONTA, esuând in cenusa vremii, un „Buchet de
busuioc aruncat in flacari”. Si aceasta poporul român nu poate uita.
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17.

Din cercetarea epistemologica s-a mai constatat ca actualul ministru de justitie,
TODOREL TOADER, cu viclenie sau din profesionalism, intentionat face un DENUNT
presiunilor criminale subite, dumnealui luând in calcul drept motiv un „audit extern”, pentru
toti procurorii din România, „cei 2.650 din structurile de baza ale Ministerului Public”,
ceea ce este o grava încalcare a atributiilor legale a rolului si functiei Ministerului
Public si in egala masura a Institutiei Procurorului General al României, uzurpându-le
peste noapte compententele de verificare si control prevazute deontologic de lege si
regulamentul de functionare stabilite in clar si in concret de IERARHIA
PROCURORULUI, constatându-se ca actualul ministru de justitie (TOADER Tudorel) a
violat cu grave consecente ordinea constitutionala în ce priveste „autoritatea
ministrului de jutitie”, acesta dispunând de masuri totalitare, probând indubitabil si fara
echivoc complicitatea dânsului drept o tentacula activa a „statului mafiot basescu”
recunoscut public joi, 5 ianuarie 2017, de catre intemeiatorul acestuia, BASESCU Traian.

18.

Specialistii si deontologii in materie au observat ca ne aflam in plina „jidovire” a
justitiei (Mihai Eminescu), când indubitabil si fara echivoc se intentioneaza recurgerea la
subterfugiul „culpei colective”, caracteristic sarlataniei inoculate de elementele
infiltrate si practicate fara nicio jena de „statul mafiot basescu”; scopul fiind scoaterea
din calcul a culpabilitatii sefei DNA procuror cu statut ierarhic „superior” (proba extrasul de
text din presa, de mai jos), responsabila pentru intreaga activitate desfasurata dupa
competente, in speta, numita KOVESI Laura Codruta, care a subjugat Statul de drept între anii
2005 – 2012 in calitate de procuror general al PICCJ, si între anii 2013 – 2017 in calitate de
Procuror General (zis procuror sef) al DNA, complice al numitul „sef de stat mafiot” Basescu
Traian, la disparitia prin cruzime a cetatenilor români si europeni si implicit al jafului averii
poporului român cu consecinte deosebit de grave, atacând in direct SIGURANTA si
SECURITATEA NATIONALA.
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19.

Specialistii in materie, analizând aceste declaraii publice apreciaza ca numitul ministrul
justitiei, TOADER Tudorel ar face un denunt ca s-ar afla sub presiune criminala,
exprimându-se incoierent si cu o grava ruptura de logica, nepermis pentru un ministru –
care pretinde ca este decan la o facultate de drept – acesta declarând :
„ (...) voi dispune un audit, un audit extern care sa verifice, dar nu DNA si Ministerul Public
ci si DIICOT ”.

a) Se observa indubitabil si fara echivoc, timorarea launtrica cu care se exteriorizeaza,
dispunând de un „audit extern”, dar fara logica nu se întelege in concret pentru cine?

b)Fiindca expresia „nu DNA si Ministerul Public”, „ci si DIICOT” creaza o CONFUZIA
recunoscuta arma de atac al acestor specimene de zis demnitari; parchetul „DIICOT” face
parte si acesta din Ministerul Public, iar conjunctia „si” folosita fara logica impreunarea
subiectiilor de drept, divulga fie o pervertire periculoasa de complicitate, fie ca ministru
de justitie este constrâns sau amenintat sa faca sau sa nu faca ceva, de natura sa spele
faptele penale care asa dupa cum in aceeasi declaratie facea cunoscut cu exist enta de
probe definitive privind zisul „audit”: „ (...) cetateni de-ai nostri care au stat in puscarie
pe nedrept si, ulterior, achitati, poti vedea condamnarile la CEDO”.

c) Se apreciaza ca zisul ministrul de justitie ar fi o „tentacula inradacinata in complicitate a
elementelor infiltrate”, si astfel numitul ministru TOADER Tudorel ar avea nevoie de
protectie, aflându-se intr-un vadit pericol social, împiedecat sa-si dea demisia de onoare,
pentru ca s-ar parea ca si-a pierdut-o printre „cetateni de-ai nostri”, inducând ca exista si
„cetateni de-ai lor”, adica din tabara politica adversa.

20.

Iata dovoda irefutabila a ministrului TOADER Tudorel, care nu mai are nevoie de
niciun fel de demonstratie, dupa ce presa româneasca a denuntat ca acesta a facut parte din
juriul de acordare a titluilui de doctor in drept, numitei KOVESI Laura Codruta pe o tema
privind chiar „specificul criminalitatii organizate”, divulgând astfel ca s-a premeditat pâna
si tematica acestei teze, pentru a insela opinia publica, precum ca ca Ministerul Public, a fost
condus de un specialist in materie, dar care a plagiat, probat de Comisia de control „plagiat
4%”. Fostului prim ministru, dl.Victor Viorel PONTA pentru acelasi plagiat i-a fost
retras titlul de doctor, subind si o tentativa de a-i fi suprimata si atestarea de avocat, pretins
ca ca r fi beneficiat de aceasta ca urmare titlului de doctor in stiinte juridice .

21.

Condiserente care dau in vileag „caracatita statului mafiot basescu”, când la modul
josnic si impardonabil, actualul ministru de justie in loc sa-si dea demisia, acesta face
declaratii în public, asa dupa cum denunta presa ( text scant de mai jos), luând „pe români de
fraieri”, dar si mai grav nerespectând DECIZIA COMISIEI UNIVERSITARE, care a verificat
la mâna teza de doctorat din speta, constatând plagiatul, asa zisul ministru de justitie
astfel, în concurs de infractiuni, facând declaratii in fals public, care produc efecte juridice.
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22.

Acelasi ministru de justitie, respectiv numitul TOADER Tudorel, lipsit parca de
discernamânt, reia DECIZIA CCR Nr.405/2016, care din punct de vedere juridic si
constitutional, nu mai permite niciun fel de revenire asupra acesteia pentru ca au fost
scurs termenul legal de 45 de zile lasate LEGIUITORULUI, respectiv Parlamentul României,
pentru a scoate din text teza considerata neconstitutionala, in ce priveste aplicarea Art.297,
Abuzul in serviciu din asa zisul Cod penal din 2014.

23.

Mai mult, fostul ministru de justitie, domnul Florin IORDACHE a demisionat din
functie ca urmare a presiunilor criminale subite pentru modificarea aceluiasi „abuz in
serviciu” provocat de aceeasi DECIZIE CCR nr.406/2016, atragând atentia NU fostului
ministru de justitie se impunea sa intervina asupra readaptarii textului, ci PARLAMENTULUI,
cu aceeasi modificare a textului de lege penal cu un „prag”, având scopul jefuirii poporului
român pentru toate categoriile de bunuri, sub pretextul impunerii unor limite socotite valoric,
direct in sume colosale.

24.

Esste de notorietate ca Guvernul Grindeanu a suferit o josnica si groaznica
ancheta penala de catre DNA, cu scopul sa fie izolat de societate si familie actualul primministru, dl.Sorin Mihai GRINDEANU, care nu place dictatorului Basescu Traian infiltrat
„senator” in Parlament atotputernicul statului de drept ingenuncheat fara scrupule, facând un
tandem mafiot cu „al doilea om in Stat”, presedintele Senatului, respectiv numitul
TARICEANU POPESCU Calin, care si-a permis sa incalce separarea puterilor in stat,
subjugând interesele Justitiei Române, adresându-se la CCR cu o cauza penala, pentru a se
face pierduta in neant culpabilitatea sefei DNA, care avea in plan o grava LOVITURA DE STAT.

25.

Considerente pentru care apare intrebarea legitima si pertinenta: De ce si actualul
ministru de justitie, TOADER Tudorel, reia aceeasi grava eroare de modificare a
Codului penal, exact pentru acelasi articol „Abuzul in serviciu”, însa spune ministrul
„fara prag” (proba textul, articol presa, din 5 aprilie 2017, ora 15:10, semnat de Lumea
justitie.ro, din dreapta), în timp ce textul DECIZIEI CCR Nr.405/2016 impune în scris „un
prag”, care pusese in misacre subterana halucinantul jaf al poporului fara limite, pâna si peste
„pragul” de 50.000 de euro? Ceea ce a determinat ABROGAREA zisei OUG/13/2017, de
catre GUVERNUL României, conditii in care actualul ministru de justitie nu mai avea
niciun DREPT, mai mult si nicio o competenta sa mai revina.
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26.

Din investigatile epistemologice facute la fata locului s-a constat indubitabil si fara
echivoc, urmatoarele aspecte de fond, care explica aventura perversiunii cunoasterii
dreptului de catre numitul ministru TOADER Tudorel, fost judecator al CCR, s-ar parea
ajuns cu o recompensa de foloase necuvenite, decan si profesor universitar pe la Iasi:

a) Fabricarea de probe provocate, care sa acopere urmele unui COMPLOT consumat in
sânul Curtii Constitutionale Române – CCR, exact in perioada când o alta tentacula a „caractitei
statului mafiot basescu”, respectiv presedintele CCR, ZEGREAN Augustin, fabrica
premeditarea jafului national cu „DECIZII obligatorii” date de CCR, decizii care nu au
valoare de lege si care s-au dovedit o grava violare a ordinei constitutionale, perpetuând
totalitarismul criminal instaurat pe termen scurt si termen lung de presedintele
impostor Basescu Traian.

1.

Din aceste considerente presa româneasca dezleaga complicitatea de complot, afirmând:
„Când era in CCR, Toader cerea prag”, si peste noapte, se constata ca dupa recenta demisie a
fostului ministru de justitie, domnul Florin IORDACHE, pentru acelasi „prag”, brusc, domnul
TOADER Tudorel se rasuceste, chiar in fata textului publicat de Monitorul Oficial al
României, dezicându-se de acel „prag” injectat sa insele poporul român, divulgând sau
denuntând, astfel indubitabil si fara echivoc COMPLOTUL, care a recidivat din interes de
crima organizata pentru colonizarea României.

2.

Iata dovda indubitabila de unde rezulta perversiunea cunosterii numitului TOADER
Tudorel, care in termeni juridici se cheama declaratii in fals public, ce produc efecte
juridice, înca de la punerea in circuit a DECIZIEI CCR 405/2016 si relevata public de presa
româneasca in acelasi articol de miercuri, 5 aprilie 2017 oara 15:10, scris de jurnalista Lumea
justitiei.ro, doamna Elena DUMITRACHE (scanare extras de text, de mai jos).

3.

La modul josnic actaulul ministru TOADER TUDOREL revine supra aceleasii DECIZII CCR
nr.405/2016, care în plus se constata ca este lovita de nuitate absoluta, fiind rezultatul unei
fraude de COMPLOT, fara de care are atrasa reponsabilitatea fostul presedinte al CCR,
ZEGREAN Augustin.

4.

Presa româneasca atrage atentia semnaturilor judecatorilo r CCR care au dispus de
DECIZIA 405/2016 (proba textul santa de mai jos), insa responsabilitatea nu este colectiva,
deoarece, presedintintele mai intâi dispune, iar judecatorii deontologic sunt obligati sa voteze
ceea ce acesta aduce pe masa de lucru a judecatorilor, care de aceasta data, si-au asumat riscul
unui DENUNT PUBLIC, relevând presiunile criminale ale „statului mafiot basescu”
ajunse si la C.C.R.
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5.

Considerente pentru care va rog sa apreciati semnaturile judecatorilor denuntati astfel de
presa româneasca si aratat cu proba autentica (decizia in cauza a fost publicata in Monitorul
Oficial al României) la paragraful precedent, drept un act de curaj prin care se
demonstreza ca fostul presedinte ZEGREAN Augustin a siluit si târât in mizeria presiunilor
criminale pâna si onoarea unor judecatori de buna-credinta, respectiv: Valer Dornean, Petre
Lazoriu, Mircea Stefan Minea, Daniel Marius Morar, Mona-Maria Pivniceru, Puskas Valentin
Eoltan, Simona-Maya Teodoroiu, TOADER Tudorel si Daniela Ramona Maritiu (magistrat
asistent).

6.

Totodata va rog sa observati si sa apreciati ca in mod eronat jurnalistul a marcat in chenar
rosu, atragerea responsabilitatii al actualului ministru TOADER Tudorel, care nu a avut de
ales, deontologic era obligat sa-si exprime vointa prin vot secret ceea ce PRESEDINTELE
(Augustin Zegrean) impunea prin prerogativele „functiei inalte” dar ametitoare a acestuia
prin presiunile criminale induse.

7.

Ceea ce face sa se lamureasca CONFUZIA creata de SEFII si PRESEDINTII sistemului
criminal totalitar basist, impardonabil, aruncând vina pe „subalterni” sau si mai grav
atragând „culpa colectiva”, pentru care, dupa caz, raspunde in exclusivitate „seful”,
„procurorul general” sau „presedintele” cu sarcini deontologic trasate inconfundabil.
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b)Spalarea faptei de complot a CCR, cu consecinte deosebit de grave, in concurs cu inselarea
poporului român, privind un „prag” valoric, care avea sa despoaie de averea cât a mai rams in
urma jafului national, intreaga populatie, ce in mod subit avea sa suporte orarile disparitiilor
fara urme, practicate la vedere, cu emfaza si lipsa de cel mai elementar bun simt, de un grup
de asa zis „înalti functionari”, care astazi s-au demascat singuri, putându-se astfel stabili cu
exactitate „caracatita statului mafiot basescu” pe fond, grupul de crima organizata si
terorism identificat pe teritoriul României, cu extindere din nefericire si in Europa :
1. Basescu Traian (fostul presedinte impostor infiltrat in atributiile Statului);
2. Boc Emil (fostul prim-ministru, aliat si asociat al numitului Basescu T) ;
3. Kovesi Laura Codruta (fostul procuror general al PICCJ si actaulul procuror general
DNA, care, conform legii 304/2004, republicata, actioneaza pe lânga Inalta Curte de
Casatie si Justitie si este un organism autonom, infiintat prin Ordonanta de Urgenta
de Guvern nr.43/2002 sub autoritatea si controlul Procurorului General al României;
4. Zegrean Augustin (fostul presedinte, un element infiltrat in roul si functia
fundamentala a Curtii Constitutionale, care a condus la uciderea democratiei);
5. Dragnea Liviu (lider PSD si actual presedinte al Camerii Deputatilor);
6. Popescu Tariceanu Calin ( fost prim-ministru si actual presedinte al Senatului
Român., un alt element infiltrat in atributiile Statului, asa dupa cum a fost demonstrat cu
probe autentice si probe concludente in sesizarile penale internationale, cunoscute si
aflate in lucru pâna la prezenta, la Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie.

27.

Pe fondul acestor grave abateri, la modul impardonabil, in spatiul public, in forma
continuata sunt inregistrate „sustineri” venite din partea „judecatorului”, care pe fond este
reprezentant al Justitiei Române – putere separata in stat -, si care face imixtiuni prin asociere
cu infractorul in probeleme de legiferare, ce dupa competenta, dupa caz, îi revine in
exclusivitate Parlamentului.

28.

In speta, fiind vorba de competenta in exlusivitate a Parlamentului, care in mod tacit a
apreciat (dupa cele 45 de zile scurse de la DECIZIA 405/2016 din 15 iulie 2016, ce au fost
implinite la data de 23 august 2016), ca articolul 297 din Cod penal/2014, privind „abuzul in
serviciu”, nu a fost afectat neconstitional în intregul lui, ci doar pentu un „ moft de gasca” si
astfel judecatorul putând sa se pronunte fara ambiguitate asupra în cauza, asa dupa cum s-a
judecat si dispus cu acelasi continut din care a fost inlaturat doar teza „sau îl
indeplineste in mod defectuos”, legiferat prin Legea nr. 286 din 2009, privind asa zisul NOU
COD PENEAL.

a) Fara nicio logica, dar mai ales absolut fara nicio competenta profesionala, sub incidenta
unei vadite instigari, o oarecare judecatoare (Adina Daria Lupea de la Curtea de Apel Cluj),
dupa ce se contrazice pe ea-insasi, ca a ajudecat acelasi articol de abuz in serviciu,
condamnând neconstitional si functionari publici pentru aspectul „modului defectoas” de
indeplinire a atributiilor de serciciu,
acum scoate capul de pe „scaun”,
instigând cu o vadita perversiune ca
„textul de lege (n.r. Abuz de
serviciu) este absoult imprevizibil”.
(proba sectiunea de text publicat de
presa, si scanat, din dreapta)
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b) Or „imprevizibil” este tocmai intentia directa a Justitiei Române, reprezentata de numita de
mai sus, de a face imixtiuni in treburile puterilor separte in Stat, respectiv Parlamentul;
Guvernul in acest caz, reprezentat de ministrul de justitie, TOADEREL TOADER, facând si
dânsul o alta imixtiune, cu viclenie, simulând ca va trimite un alt „proiect” la Parlament, unde
dl. „Iordache are experienta”, inducând fatis satarea grava de fapte, creind CONFUZIA ca ar fi
vorba de aceeasi competenta pe care a avut-o fostul ministru de justitie, dl. Florin
IORDACHE, care a dispus cu foarte mult curaj de DENUNTAREA presiunii crimina le
subite, pentru inocularea in textul de lege a „pragului” de jaf national in proiectul initial, si
care a fost ABROGAT de Guvern si când, NIMENI nu mai are dreptul sa mai reia acelasi
proiect cu sau fara pragul de jaf national.

c) Mai mult,

Parlamentul Român din 2016, observând ca prin scoaterea tezei „sau îl

indeplineste in mod defectuos”, din textul de lege prevazut la Art.297 legiferat prin Legea
nr.286 din 2009, privind asa zisul NOU COD PENEAL (lovit de nulitate absoluta), constata
si accepta tacit, fara sa mai intervina in termenul de 45 de zile, ca s-a realizat chiar mai mult, si
anume : Armonizarea cerintelor legale in materie de respectare a drepturilor omului,
intocmai cum Art.171 din CEDO dispune în similar pentru « Abuzul de drept » :
« Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant
pour un Etat, un groupement ou individiu, un droit quelqconque de se livrer à une activité ou
d’accomplir un act visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dan s la présente
Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite
Convention ».
Traducere din franceza în româna (Crocy Maria)
« Nicio dispozitie de la prezenta Conventie nu poate fi interprtata ca implicând pentru un Stat, o
grupare sau individ, un drept oarecare de a se dispune la o activitate sau de a realiza un act
vizând distrugerea drepturilor sau libertatilor recunoscute din prezenta Conventie sau a
limitelor mai ample ale acestor drepturi si libertati decât cele prevazute la zisa Conventie »

d) Acest act semnat tacit cu vointa expresa a Parlamentului Român la 23 August 2016,
se constituie o dispozitie „obligatorie fata de toti cetatenii”, ramânând ca instantele sa distinga
in cauze teza declarata de CCR neconstitutionala „ori îl indeplineste in mod defectuos”, textul
de lege astfel „modificat”, ramânând doar pentru articolul notificat (de Alina BICA) ca ar fi
neconstitutional, respectiv ART. 279 din NOUL COD PENAL, care a ramas DEFINITIV,
dupa 23 august 2016, sub forma urmatoare :
Art. 297: Abuzul in serviciu (1)Fapta functionarului public care, in exercitarea
atributiilor de serviciu, nu indeplineste un act [sau il indeplineste in mod defectuos] si
prin aceasta cauzeaza o paguba ori o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime
ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseste cu inchisoarea de
la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii dreptului de a ocupa o functie publica. (2)Cu
aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului public care, in exercitarea atributiilor
de serviciu, ingradeste exercitarea unui drept al unei persoane ori creeaza pentru aceasta o
situatie de inferioritate pe temei de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex,
orientare sexuala, apartenenta politica, avere, varsta, dizabilitate, boala cronica necontagioasa
sau infectie HIV/SIDA.
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e) Va rog sa observati ca neconstitutionalitatea invocata de fostul procuror sef DIICOT, BICA
Alina, a operat in exliusivitate pentru teza „sau il indeplineste in mod defectuos”, creinduse astfel acea perversiune de distragere a atentiei asupra la ceea ce era cu -adevarat
neconstitutional, si anume asupra tezei „cauzeaza o paguba”.

f) Specialistii si deontologii în materie au apreciat ca aici, chiar autorul (BICA Alina), care
a semnat pentru modificarea neconstitutionala a Noului COD Penal pus in vigoare la 1
februarie 2014, chiar in aceesi zi când au fost modificate multiple alte articole pentru a servi
totalitarismului criminal basito-kovesit, aceasta (Alina Bica) ar fi fost manipulata sa i se faca
un favoriu pentru a avea câstig de cauza in dosarele penale (BICA 1 – BICA 3) unde teza „sau il
indeplineste in mod defectuos” ar fi fost scoasa din context de catre judecator, scopul CCR
fiind de a distrage atentia opiniei publice asupra adevaratei malformatii criminale, dar
nu si a specialistilor în materie, în ce priveste adevarata neconstitutionalitate, ticluita ca
la un moment dat, propice prin venirea a câte un „nou Guvern”, sa puna in practica criminala
„pragul” pentru „o paguba cauzata” de functionarul public, automat transformat in „mafiot”.

g) De aceea actualul GUVERN GRINDEANU a ABROGAT mizeria adusa de dictator prin
DECIZIA CCR nr.405/2016, care iata la modul halucinant se reia si de alt Ministru de justitie,
de parca nu ar fi fost de ajuns sacrificarea celui dinainte (n.r. dl. Florin IORDACHE),
divulgându-se astfel forma continuata a presiunileor criminale suferite de asa zisii inalti
functionari, deveniti „judecatori la Curtea Constitutionala Româna”, deoarce s-a constatat
indubitabil si fara echivoc, ca dl. TOADER Tudorel, venea judecator din trecutul apropiat un
judecator CCR, care ocupase dintre cele 9 (noua) scaune, tronul tapitat cu piele de „bivol” al
stamosilor nostri „daci liberi”, si iata ca nu s-a prins nici nomenclatureala basista, dupa ce
sarmanul popor român scapase de nomenclatura ceausita, tinerii români varsându-si
sângele doar pentru LIBERTATE la Revolutia din 1989.

h) Or, este de notorietate ca, doamna Alina BICA era vizata pe lista de exterminare; devenise
„avocat martor jenant” pentru disparitiile Ofitirilor SRI (n.r. Dragomir Daniel si sotia sa,
Marinela Zoica Dragomir); aceasta servind doar de sclav cobai prins între lanturile unei
hartuiri criminale abominabile.

29.

Considerente fata de care va rog sa observati ca fata de Codul penal VECHI
(1969) ramas in vigoare, numai în Noul Cod penal nu mai produce efecte juridice asa
zisa „neconstitutionalitate” a tezei „ori îl indeplineste in mod defectuos impusa fatis si
neprofesional de CCR, doarece acest lucru, nu insemna decât intetia de fi inselata
victima ca urmare a perversiunii cunoasterii functionarului.
Abuzul în serviciu contra intereselor persoanelor – Cod penal/1969
Art. 246. - Fapta funcţionarului public, care, în exerciţiul atribuţiilor sale de serviciu, cu ştiinţă, nu
îndeplineşte un act ori îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare
intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

30.

Pe de alta parte, va rog sa observati ca fapta de abuz in serviciu una si aceeasi cu
fapta de abuz de drept, nu poate sa „cauzeze o paguba”, ci doar numai vatamari ale
interselor unei persoane, tocmai pentru ca aceasta este esenta nerespectarii atributiilor de
serviciu, evident a functionarului de stat, asa dupa cum este „definit” la art.175 de acelasi
Cod penal modificat superneconstitutional la data de 1 februarie 2014, la bunul plac al
dictatorului Basescu Traian (devenit „seful statului lui mafiot), care isi pregatea totalitarismul
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criminal la iesirea din impostura de presedinte, cunoscând ca aceasta se va produce in
noiembrie 2014.

31.

Invocându-se un „prag al unei eventuale pagaube”, automat abuzul de serviciu se
transforma intr-o catastrofa de deposedare a personelor de bunurile sale, recunoscut de
altfel de actualul ministru de justitie, TOADER Tudorel, care astfel pe fond DENUNTA
presiunea criminala subita si de Curtea Constitutionala Româna, atentionând ca
neconstitutionala este teza introdusa privind o „paguba” produsa, ci nu „modul
defectuos”, care inseamna nerespectarea legii prin perversiuna cunoasterii.

32.

Ceea ce lamureste in clar hartuirea criminala a ministrilor de justitie, care desigur
au cunostinte profunde in drept, dar care datorita presiunilor criminale o fac pe-a idiotii ca nu
inteleg „pragul” din pricina, impus de notiunea ticluita „paguba”, injectata cu premeditare
pentru a da de „lucru totalitar” prin presiuni criminale si Curtii Constitutionale Român e – CCR,
ale caror „decizii obligatorii pentru toata suflarea româneasca”, nu sunt si nu pot
semnifica decât „ghilotina” pentru „independenta Justitiei române”, blocând „judecatorul
independent” in chiar principiile sale de drept si democratic, separat între puterile Sta tului.

33.

Cu alte cuvinte aceasta Curte Constitutionala a devenit o forta totalitara, nabusind
înfaptuirea actului în Justitie, violând cu grave consecente principiul fundamental si ontologic
emanat de Constitutia în vigoare, la ART.16, EGALITATEA ÎN DREPTURI, alin.(2), Nimeni
nu este mai presus de lege”.

34.

Investigatiile epistemologice au determinat deontologii si specialistii in materie sa -si
rezerve constatarea cu-adevarat neconstitutionala in ce priveste fapta de Abuz in serviciu,
impusa cu o grava eroare fundamentala de DECIZIA nr.405/2016 de catre CCR.

35.

Si aceasta motivat de faptul ca elementele infiltrate pentru distrugerea României si-au
luat elanalul idiotului inconfundabil de creare de probe fabricate, pentru a-si acoperi
intentiile criminale cu valoare de norma juridica. Aici perversiunea cunoasterii, adica
falsul in declartii publice savârsit in concurs cu favorizarea infractorului, nu are limite .

36.

Considerente pentru care in cele ce urmeaza vor fi argumentate juridic
dezrobirea sclavului de jugul totalitar basisto-kovesit, care a aruncat dupa gratii persoanele ce
stinghereau prin gândire, judecata dreapta si implicare in viata politica si sociala pentru
„schimbarea la fata a României”, devenind astfel „martori jenanti” pentru mofturosii totalitari.

37.

Ceea ce face ca, nu intâmplator domnul Dan Sova, tânarul fost senator PSD din
lagarul totalitar sa sesizeze aceeasi Curte Constitutionala Româna, pe acelasi subiect de
drept „abuzului in serviciu”, insa pentru ceea ce cu-adevarat textul de lege este
neconstitutional, si anume: disproportia vadita (n.r. inegalitatea in fata legii) cauzata prin
prin ceea ce textul de lege al abuzului in serviciu - Art.297 din Noul COD Penal dispune
COROBORAT cu explozia unui vulcan ce mocnea în asteptarea sclavilor prinsi intre lanturile
basito-kovesiste, respectiv textul de lege al Art. 175, alin.(1), lit.c) din acelasi Nou COD
Penal, pus in miscare criminal-totalitara la 1 februarie 2014, pe o lege (nr.286) ce
fusese promulgata tocmai in 2009; tehnica de invaluire de indobitocire a opinei publice
prin pervertirea criminala a legilor, simtindu-se ca un cutremur al Stiintei Dreptului, pâna la
Paris si chiar peste Ocean.
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38.

Iata cum a ticluit totalitarismul criminal basist la 1 februarie 2014 în Codul Penal zis
„NOU”, Art.175, alin (1), lit.c), tocmai pentru a se face uitat VECHIUL COD (1969), care pastra
fidel RESPECTUL fata de persoanele aflate in slujba statului ; prin aceasta aflându-se ca
regimul totalitar zis comunist nu a lasat la voia intâmplarii destinul României ca popor intre
popoarele lumii, calificând actualii demnitari proveniti din clasa politica – tradatori de Tara.
Art. 175: Functionar public
(1)Functionar public, in sensul legii penale, este persoana care, cu titlu permanent sau temporar, cu
sau fara o remuneratie:
c) exercita, singura sau impreuna cu alte persoane, in cadrul unei regii autonome, al altui
operator economic sau al unei persoane juridice cu capital integral sau majoritar de stat, atributii
legate de realizarea obiectului de activitate al acesteia.
(la data 01-feb-2014 Art. 175, alin. (1), litera c) din partea I, titlul X
Art. 245, punctul 19. din titlul III, capitolul II din Legea 187/2012 )

modificat de

a) Ca sa para serioasa modificarea, autorii, cei supranumiti „desteptii codurilor” au creat
spatiul unei alte legi, (Legea 187/2012) promulgata de presedintele impostor , Basescu Traian,
divulgându-se astfel viclenia de slabire si distrugere a STATULUI ROMÂN, chiar prin principiul
lui de functionare: LEGIFERAREA.

39.

Evident ca dupa experimentul „cobai Alina Bica” care obtinuse „succesul
neconstitutional”, Curtea Constitutionala Româna, a respins cererea de
neconstitutionalitate a domnului Dan Sova (foto si text publicat de presa româna, Lumea
justitiei (Luju), din 12.04.2017 ora 13:33), care de aceasta data CORECT si OBIECTIV tânarul
politician Sova punea in fata CCR adevarata neconstitutionalitate a „abuzului in serviciu”.

40.

Specialist in Stiinte juridice, tânarul politician Dan ȘOVA observa crima totalitara prin
care Curtea Constitutionala Româna, devenise un organism tip ghilotina, a caror DECIZII
trebuiau sa fie ascultate, pentru ca purtau pecetea antidemocratica de „Definitiva si general
obligatorie” pentru toata suflarea româneasca, absorbind injust, ilegal si netemeinic in
atributiile ei (CCR), competenta Justitiei Române - a treia putere separata in Stat, caz in care
C.C.R nu si-a respectat atributiile nici cât un „Birou permanent” al Constitutiei Române.

41.

Va rog sa observati ca priceperea si interventia obiectiva a fostului senator Dan SOVA
aspru persecutat pentru ca are calitate de martor la Curtea Penala Internationala Haga, a pus in lumina rolul democratic si respectarea separarii puterilor in stat, încuviintând
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in dezbatere publica, la Inalta Curte de Castie si Justitie, cererea respinsa neteminic si
ilegal de CURTEA CONSTITUTIONALA ROMÂNA, când pentru prima data in ISTORIA
POSTDECEMBRISTA se constata ca judecatorul român si-a redobândit independenta; doamna
judecatoare Mirela Sorina POPESCU, la data de 12 aprile 2017 prin Minuta pronuntata in
dosarul nr.632/1/2017 de Completul de 5 judecatori a început sa scrie ISTORIA României
târâte de ani de zile in mizeria unui totalitarism obscen si inuman.

42.

Ratiuni pentru care se constata indubitabil si fara echivoc indamisibilitatea de a fi
fost pronuntata Decizia 68/2017 din 27 februarie 2017 de catre Curtea Constitutionala
Româna, privind cauza Sefei DNA si al subalternului sau, numit „procuror de caz”
implicati in complotul Loviturii de Stat si cu ticluirea arestarii ilegale a primuluiministru, domnul Sorin Mihai GRINDEANU, având scop si caderea guvernului in intregul
lui, astfel DECIZIA CCR nr.68/2017, constituindu-se un grav fals în declartii publice prin
uzurparea competentei Inaltei Curti de Casatie si Justitie; deciziecare produce efecte
juridice de la data publicarii acesteia in Monitorul oficial.

43.

Acest lucru explica in deplina cunoastere a Stiintei dreptului de ce actualul ministru de
justitie, respectiv numitul TOADER Tudorel NU a RESPECTAT decizia CCR nr.68/2017 din
sepeta, fe fond, pe de o parte, alertând ca Curtea Constitutionala Româna a devenit un
organism anitidemocratic, o alternativa totalitara pentru nabusirea rolului
constitutional al Justitiei Române, iar pe de alta parte, fara alte dubii confectionând o
proba provocata, care sa acopere COMPLICITATEA vadita a C.C.R. aflata sub bagheta
grupului de interese identificat „statul mafiot basescu”, având promotor chiar pe presedintele
Senatului, respectiv pe numitul TARICEANU POPESCU Calin, care si-a permis sa anihilize si
sa deturne rolul JUSTITIEI ROMÂNE in folosul CCR, asa dupa cum rezulta indubitabil si fara
echivoc din zisa „EVALUARE” efectuata de ministrul de justitie (dl. TOADER), care in plus a
fost vizitat chiar la rascrucea evaluarii si de actualul ambasador SUA, aflat la Bucuresti,
respectiv numitul ambasador Hans Klemm, ce deontologic, oficial nu avea ce cauta in
treburile JUSTITIEI, intimitând opinia publica, dupa ce România si Europa a subit un
necrutator jaf national si disparitii in masa (peste 7 milioane de români disparuti,
ucisi), cu atât mai mult ca actualul presedinte SUA, Donald TRUMP public a cerut
oficialilor SUA sa nu se amestece in treburile interne ale Statelor unde acestia
reprezinta SUA.

44.

De ce ambasadorul SUA, Hans Klemm si-a facur drum exact in ziua când ministrul de
justitie tragea de timp, simulând ca este tinut de doua drumri sa le faca la Bruxelles pentru a si face treaba la intern, conform CONSTITUTIEI si sa-si semneze „evaluarea a doi procurori” ?

45.

De la fata locului s-a aflat urmatoarele: Embargoul ridicat omenerii de a nu critica
EVREII, ca altfel caz in plasa antisemitului, Hans Klemm nu de idiot i-a facut vizita
provocatoare ministrului de justitie, TOADER Tudorel.

a) Vizita facea parte din planul fabricarii probelor pentru a camufla „traficul de influienta”
facut in vazul poporului, sfindând continuu oficialii eurpenei de la Bucuresti.

b) Hans Klemm a transformat locatia Ministerului de justitie într-un chiosc cu patlagele si
castraveti, unde pretindea ca doreste sa caute castraveti verzi pentru Laura, (n.r. Kovesi Laura
Codruta), pentru ca nu stie, însa s-ar putea sa fie in pofte, decând s-a indragostit la nebunie de
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manipularea acesteia chiar si pe intinsul Steaua polara, care recent a fost aruncata in falacrile
crimei oganizate.
c) Disimularea atitudinii oficialului SUA, Hans Klemm (foto 1, stânga) a dapasit orice
imaginatie, facând un tandem perfect cu numitul TOADER Tudorel (foto 2, dreapta),
amândoi tinându-se de radacinile ramase-n Egipt, luând de idioti pe toti, lunecând pe o
patologie incurabila provocata de URA si RAZBUNARE pentru toti cei care au de locuit o
ŢARǍ si nu oricum: Sa fie CIVILIZATA si BOGATA!!!

Textele celor doi fabricatori de probe , in primplan:
 Textul din stânga:

 Textul din dreapta :
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46.

Va rog sa observati cum demnitari zis „înalti”, îsi dau in vileag calitatea de elemente
straine infiltrate in atribitiile Statului, acoperindu-si intersele criminale cu aceleasi
perversiuni de care s-au folosit continuu pentru a distruge România si Europa.

47.

Viclenia patologica de a trai din avutia popoarelor a scos la suprafata
ADEVARUL ABSOLUT: Intentia de colonizare prin uciderea premedidata a
populatiilor bastinase de unii care dispun de sume ilegale uriase, crezând ca pot
slabi si distuge SIGURANTA si SECURITATEA unui STAT prin teroare platita.

48.

Prin urmare numitul ministu de justitie, TOADER Tudorel este conditionat sa faca
declaratii in fals public cu consecente deosebit de grave, in raportul sau de evaluare (text
public Luju.ro din 29.03.2017, 19:54, scanat de mai jos), prin fapta de inselaciune, inducând
mincinos ca fiind adevarat, cu buna stiinta, urmatoarele:
„Rezulta asadar, ca restabilirea echilibrului, remedierea situatiei de conflict, s-a realizat
chiar de catre Curtea Constitutionala, prin pronuntarea acestei decizii si stabilirea clara a
conduitei de urmat pentru autoritatea care a declansat conflictul juridic de natura
constitutionala.”

49.

Or, potrivit adevarului nu are cum sa „rezulte” „remedierea situatiei de conflict”
realizata „chiar de Curtea Constitutionala, prin pronuntarea Deciziei nr.68/2017, deoarece
in dispozitivul ecestei decizii, asa dupa cum presa româneasca a denuntat public, „este scris
negru pe alb” contrariul falsului in declaratii publice ale numitului ministru de justitie,
TOADER Tudorel, proba extras text, articol presa, Lumea justitiei, din 29.03.2017, ora 19:54.
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50.

Iata proba concludenta cu forta probatorie autentica, care rezulta indubitabil si
fara echivoc din dispozitivul DECIZIEI nr.68/2017 pronuntata la data de 27 februarie 2017 de
catre C.C.R., care confirma falsul in public al ministrului de justitie, TOADER Tudorel.

51.

Prin urmare numitul TOADER Tudorel cu foarte multa fineste si eleganta probeaza
falia neconstitutionala creata de Curtea Constitutionala Româna – CCR, care avea OBLIGATIA
sa decline compeneta de pronuntare catre JUSTITIA ROMÂNIEI, in speta, catre Inlata Curte de
Castie si Justitie, care fundamental este singura putere separata in stat pentru solutionarea
conflictelor, in acest caz intre Directia Nationala Anticoruptie si Ministerul de Justitie, care a
subit un dosar penal fabricat, cu scopul arestarii abuzive a actualului prim-ministru, dl. Sorin
Mihai Grindeanu, astfel „statul mafiot basescu”, cu premeditare pregatind si o lovitura de
stat, remarcându-se „dubla actiune”, care-i staruie in psihologia de savârsire infractiuni.

52.

Specialistii si deontologii în materie au descoperit mult mai mult: Si anume
DECIZIA CCR nr.68/2017 din speta, este un grosolan fals in acte publice care produce
efecte juridice; neavând fondul legal de care sa se sprijine, CCR si-a divulgat astfel subjugarea
si uzurparea cu stiinta a rolului JUSTITIEI ROMÂNE, zadarnicind in concurs de savâ rsire
infractiuni, aflarea adevarului, argumentat si probat temeinic de urmatoarele aspecte:

a) CCR simuleaza ca exista un conflict intre Directia Nationala Anticoruptie si Guvernul
României, având OBIECT un act normativ ABROGAT de Guvernul României, respectiv
„Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.13/2017”, de drept cauza este caduca.
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b) Curtea Constitutionala incalca grav dispozitiile ART.115 alin.(4) si (5) din Constitutie,
mincinos indicând ca sunt texte normative corespondente, deoarece ARTICOLUL 115 din
CONSTITUTIA în vigoare, respectiv - Delegarea legislativă, la alin.(1) face referire in
EXCLUSIVITATE la faptul ca „Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a
Guvernului pentru a emite ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.”
c) Prin urmare Ordonanta de urgenta nr.13/2017, face obiectul unei legi organice, si anume
de modificare a „abuzului in serviciu”, prinvind Codul penal (2014), ceea ce este foarte grav
în considerentele mincinoase mentinute de Curtea Constitutionala.

d)Curtea Constitutionala astfel pur si simplu incalca ordinea constitutionala, judecând in
afara legii, cocotându-se un organism totalitar, explicat si probat cu putere autentica de
dispozitiile de la alin.(4), de la ART.115 din aceeasi Constitutie, care dispune in clar:
(4) Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror
reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora.

1. Astfel, constatându-se presiunea criminala exercitata asupra fostului ministru de
justitie, dl. Florin IORDACHE, siluit sa puna in „urgenta” cuprinsul unui text asupra
caruia nimeni nu mai avea dreptul sa revina, deoarece termenul de 45 de zile dispus
„definitiv si general obligatoriu” era expirat la data de 23 AUGUST 2016;
nemaivorbindu-se de faptul ca numai PARLAMENTUL era indriduit sa intervina.
2. Cât priveste uzarea dispozitiilor de la alin. (5) al aceluiasi ART.115 din Constitutie
demonstreaza DERIVA de CLIENTEALA a interselor de grup si IMPARDONABILA incalcare
cu INTENTIE DIRECTA a ordinei constitutionale, chiar de organismul care garanteaza
respectarea CONSTITUTIEI.

e) Mai mult, deontologii si specialistii în materie au constatat ca insasi Curtea Constitionala
nu avea temei legal de a se pronunta pentru DECIZIA nr.68/2017, luându-si alibi drept
suport, dispozitiile Atribuţii de la Art.146 lit.d) din Constitutie, care dispune contrar la
ceea ce „a hotarât” Curtea Constititionala Româna, urmatoarele:

1.

Hotărăşte asupra excepţiilor de neconstituţionalitate privind legile şi ordonanţele,
ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial; excepţia de
neconstituţionalitate poate fi ridicată şi direct de Avocatul Poporului;

2.

Considerente pentru care, apreciaza deontologii si specialistii in materie, ca fosta
presedinta a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, respectiv STANCIU Doina Livia a facut
opinie separata pentru DECIZIA nr.68/2017, nefiind de acord cu votul criminalototalitar impus, dânsa profesional, constatând ca se incalca cu grave consecinte
COMPETENTA JUSTITIEI ROMÂNE, constitutional separata ca putere in Stat. Prin acest act
fosta presedinta si-a reparat moral statutul de functionar public de „sluga basista”, insa
ceea ce este mai imprtant, in acelasi timp, fosta presedinta a ICCJ A DENUNTAT ca refuza
public sa se mai supuna orinelor criminale basite. Ceea ce inseamna foarte mult pentru
repunerea in functiune a JUSTITIEI ROMÂNE atacate in forma continuata de
capii„statului mafiot basescu”.

f) Va rog sa observati astfel, cum în flagrant delict Curtea Constitutionala Româna si-a
incalcat cu stiinta, competentele, judecând o cauza venita de la clientul ei de complot,
respectiv, numitul TARICEANU POPESCU Calin - zis presedintele Senatului -, ci nu de la o
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cauza „ridicata in fata instantelor judecatoresti sau arbitraj comercial” sau „direct de Avocatul
Poporului”, asa dupa cum este pravazut de Constitutia in vigoare.

53.

Prin urmare avem confirmarea infiltarii elementelor de destabilizare a Statului
Român prin pervertirea Curtii Constitutionale Române într-un oganism totalitar, care
cu consecinte deosebit grave, în conscurs si forma continuata, hotaraste cu decizii
absolut ilegale, in afara competentelor sale stabilite la ART.146 – Atributii – din
Constitutia României în vigoare, subjugând JUSTITIA ROMÂNA, desi cunostea si putea sa
înlature crimele contra Constitutiei astfel comise, reamintind:
a) Ordonata 13/2017 era abrogata de Guvern, putere separata-n Stat, dar CCR se pronunta.
b) ART.146, lit.d) din Constitutie nu acopera incompetenta CCR, care si-a insusit (furat)
public prin uzurpare competenta JUSTITIEI României.
c) Singura autoritate constitutionala pentru a da DECIZII in materie de conflicte intre
institutiile Statului sau functionari si Institutiile Statului este JUSTITIA României, ci nu CCR.

54.

Potrivit acestor considerente actualul ministru de justitie, respectiv domnul TOADER
Tudorel demonstreaza ca asa supranumitii „desteptii codurilor” au injectat premeditat
cuvinte cheie, precum „paguba” la fapta de abuz in serviciu, cu scopul de a se interveni cu
noi adaptari de texte nepermis prin ordonante de urgenta de guvern, tocmai pentru a se
pierde urma interesului criminal de jefuire a poporului.

55.

Se recunoaste metoda de atac prin invaluire, inoculata de elementele infiltrate pentru
destabilizarea si distrugerea Statului Român si premeditarea exterminarii populatiei, odata ce
bunurile aveau sa le fie „pagubite”. Sa le fie rusine! Daca mai urma de bun simt.

56.

Ceea ce socheaza, dar nu surprinde opinia publica, perversiunea cunoasterii, adica
traficul de influienta camuflat a ajuns o imbatabila spalare a creierului „judecatorului
independent”, al carei „constiinta” de judecator a fost deformata iremediabil de „statul mafiot
basescu”, in speta, judecatoarea de la Curtea de Apel Cluj, Adina Daria LUPEA da in vileag ca
are cunostinte ca se amesteca-n treburile altei puteri separate in Stat, cu viclenie incercând sa
insele opinia publica ca nu poate sa intre „in atributul puterii legiitoare” însa
„pronântându-se”, prin instigare, dând solutii pentru OUG Nr.13/2017 ABROGATA de
Guvernul României, si când injust, in afara legii si cu o obraznicie impardonabila, cere public
ca ministrului de justitie sa mentina „pragul” de jaf national al Statului si cetatenilor, ceea ce
este extrem de grav. (Proba textul articolului Lumea justitiei.ro, de mai jos; sublinierea cu
marcaj in rosu al expresiei din titlu îmi apartine.)
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57.

De asemeni, o alta colega a acesteia, zis presedinta Asociatiei judectatorilor, d-na
Gârbovan, chiar facând o ampla analiza pentru a convinge ministrul justitiei sa-si foloseasca
influienta sa fie jefuit poporul român cu „pargul” din pricina, fatis si criminal indus in
„cauzarea pagubei” din asa zisul „abuz în serviciu”.

58.

Or, judecatorul oriacre ar fi acesta, reprezinta JUSTITIA Româna, separata ca
putere in Stat si nu are dreptul sa imixtioneze, adica sa faca trafic de influienta, si mai grav sa
perturbe activitatea celorlalte puteri separte in Stat, respectiv, Parlamentul si Guvernul.

59.

Atitudinea judecatoarei de mai sus ( Adina Daria Lupea) scoate la iveala ca se afla sute
de persoane judecate si condamnate la inchisoare inainte de 23 august 2016 pe teza
„sau îl îndeplineşte în mod defectuos”, teza subit constatata ulterior neconstitutionala;
toti acesti condamnati acum privesc printre gratii cum mafiotii isi regleaza conturile pe viata
lor privata de libertate, obligati sa ramâna in inchisorile în plus supraglomerate cu „pedepse
date fara lege” si cu incalcarea grava a unui proces echitabil, sanctionate de dreptul
international prevazut de Tratatul de la Roma, dar si de Art. 6 si 7 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului.

60.

Aceasta stare generalizata nepermisa de nicio lege din România sau Europa, in sensul
„abuzului de serviciu” inseamna „vatamarea interselor persoanelor”, si pentru care cu mult
zel numita judecatoare Alina Daria LUPEA nu mai recunoaste ca privat de libertate sute de
persoane, fara drept, de dragul „pragului” mafiot injectat in text de elementele infiltrate
pentru distrugerea României.

61.

Considerente pentru care, pe fond va rog sa observati ca fapta de Abuz în serviciu,
prevazuta de legistlatie, fie de Noul COD PENAL declarat de Justitia Ro mâna LOVIT de
NULITATE ABSOLUTA, dar care este inca aplicat de unele instante; fie de vechiul Cod penal
1969, este una si aceeasi fapta de Abuz de drept prevazut la Art.171 , de Conventia
Europeana a Drepturilor Omului, pentru care in zeci de cauze Curtea Europeana a
condamnat „abuzurile in serviciu” din România pentru nerespectarea legilor si când au fost
vatamate interesele persoanelor, exact dupa cum au fost surprins in flagelul
neconstitutionalitatii grupului de crima organizata de demnitarii mafioti, care ne demostreaza
pe viu cum au operat pentru distrugerea României, debordând si peste granite, cu
intimidarea JUSTITIEI, divulgându-se intentia destabilizarii si a altor State europene.

62.

Prin urmare, domnule Procuror general al României va rog sa luati act de faptul ca
„Autoritatea ministrului justitiei” prevazuta la Art.132 alin.(1) din Constitutia în vigoare
a intrat în conflict cu legea penala, prin nerespectarea ordinei de drept, precum si a
drepturilor si libertatilor cetatenilor si a ordinei constitutionale si care in drept se constituie
Rolul Ministerului public, prevazut la ART.131 din Constitutie si când coroborat cu
ART.72 din aceeasi Constitutie, îndriduieste organul competent, respectiv Parchetul de pe
lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie sa atraga raspunderea penala a actualului
ministru de justitie, cu numele de TOADER si prenumele TUDOREL, identificat functionar
public din cadrul Guvernului României.
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63.

Constându-se indubitabil si fara echivoc ca actulul ministru de justitie si-a depasit cu
grave consecinte atributiile de serviciu, privind „Autoritatea ministrului justitiei”, se impune
cu precadere si urgenta demiterea numitului TOADER Tudorel din functia de ministru,
dânsul devenind subit un pericol social aflat sub presiunea criminala in forma continuata
de catre înalti demnitari cunoscuti ca pot fi santajati prin actele nedemne infaptuite, asa dupa
cum s-a demonstart si probat la prezenta cu documente autentice, dar si pentru functionarul
Curtii Constitutionale Române, respectiv, numitul ZEGREAN Augustin, care si-a indeplinit cu
rea-credinta functia de „Presedinte al CCR”.

64.

Mai mult, va rog sa observati ca atragerea raspunderii penale a actualului Ministru de
Justitie este conditionata si îndeplinita fundamental de dispozitiile de la ART.104 din
Constitutia României, prin care ministrul de justitie în speta, numitul TOADER Tudorel a
încalcat grav juramântul de credinta depus în fata Presedintelui României si a
poporului român si când coraborat cu dispozitiile de la Art 106, ultima teza „alte cazuri
prevazute de lege” , funcţia de membru al Guvernului încetează neconditionat.

65.

Mai mult. Indubitabil si fara echivoc sunt constatate presiuni criminale
abominabile sau o complicitate cu „statul mafiot basescu” al actualului ministru
de justitie, respectiv, numitul TOADER Tudorel, implicându-se in fabricarea
unei probe abominabile, care sa fie folosita pentru acoperirea disparitiei
fostului deputat, Sebastian Aurelian GHITA, ce a beneficiat de profunda
analiza juridica si expertiza criminalistica in sesizarea denumita :
s.o.s._romania_stare-critica_international_crocy-maria_paris_10.02.2017

66.

Constrânsa de libertate, Presa româneasca alerteaza, manifestându-si comunicarea
reala prin imagini si titluri, care sa coroboreze cu STAREA DE ASEDIU declansata de
TEROAREA grupului de crima organizata la scara internationala, identificat pe teritoriul
României „statul mafiot basescu”.

67.

În acest sens cotidianul Lumea Justiei.ro (Luju.ro) creaza un articol, care te trezeste din
toate instinctele: „GHITA, PRINS LA MOMENTUL POTRIVIT”, foto si sectiune text de mai jos.

Pentru lecturare, se reda, mai jos, textul în primplan:
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a) „Momentul potrivit” însemnând angrenarea fortelor de ordine si organelor competente
din România si de pe intreg cuprinsul Europei, care fac eforturi pentru sedimentarea autorilor
din grupul de crima organizata, identificat pe teritoriul României.

b) Identificarea confuziei retinute de aceeasi „noapte de 13 inspre 14” când in
septembrie 2016 a fost arestat asa zisul ofiter SRI, Daniel DRAGOMIR (ucis si disparut
alaturi de sotia lui in februarie 2015), însa cum era si firesc confuzia favorizând o alta
bucla de timp, respectiv „noaptea de joi spre vineri (13 – 14 aprilie 2017)”, asa dupa presa ne
dezvaluie în clar.

c) „Fostul deputat avea infatisarea schimbata, potrivit fotografiei publicate de Politia
Româna, si a prezentat documente false de identitate”, însa ca prin minune acesta era
„însotit de fatele lui, care avea asupra lui documente reale.”

d) Presa româneasca chiar din primele cuvinte DENUNTA fabricarea „prinderii la
momentul potrivit al lui Sebastian Aurelian GHITA”, dând indicii temeinice în ce priveste
scenariul neprezentarii fizice puse la cale: „deocamdata se va face dosar penal in Serbeia
pentru folosire de acte false, urmând ca ulterior sa aiba loc procedura de extradare”, în
conditiile in care in Dreptul Comunitar si International „procedura de extradare” pentru o
persoana pusa sub urmarire internationala din 23 decembrie 2016, trebuia sa fie
indeplinita de indata si fara tagada si predat autoritatilor române, la primul avion
Belgrad – Bucuresti, asa dupa cum s-a procedat cu toti cei care au fost in astfel de situatii, de
notorietate fiind cazul „inculpatului Nicolae POPA” fostul director al FNI. Sau poate si acest
„inculpat” a fost asasinat, si apoi inscenata o „extradare” cu o persoana mincinoasa?

68.

În ce priveste scenariul „prinderea fugarului Sebastian Aurelian GHITA”, Procurorul
general al României, dl. Augustin LAZAR a avut o INTUITIE stralucita, chiar din momentul
in care fostul presedinte impostor, BASESCU Traian a ticluit inscenarea mizeriei arestarii
generalului locotenent, Florian COLDEA si inca a altor doua persoane, facând presiuni
criminale iesite din cumun asupra institutiei constitutionle a Procurorului General in exercitiu
al României, sa fie „arestati preventiv toti” in noaptea de joi, 5 ianurie 2017.
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69.

Astfel presa româneasca si-a gasit raspunsul la intrebara: „De ce o fi facut PICCJ
aceasta precizare?”; întrebare pe care o
punea in lumina aflarii adevarului (foto
stânga si text de mai jos) în ce priveste
disparitia dintre 19 si 20 decembrie 2016
a fostului deputat Sebastian Aurelian
GHITA, pe care cuplul odios BASESCUKOVESI al „statului mafiot basescu” o
ticluise expres sa atace, fara precedent,
public, institutiile de securitate si
siguranta nationala - baza societatii
românesti: Parchetul
General
si
Serviciul Român de Informatii.

70.

Condiderente pentru care specialistii si deontologii in materie si-au propus sa
urmareasca cu foarte multa atentie „evenimentele criminale create de grupul de crima
organizata”, identificat pe teritoritoriul României „statul mafiot basescu”, astfel
recurgând la resursele stiintifice si epistemologice pentru a demonstra ca si de aceasta data,
ne aflam in ACTIUNEA DIRECTA de fabricare a unei probe abominabile, folosindu-se
drept cale de savârsire infractiuni implicarea cu stiinta alte organisme europene,
SCOPUL fiind, zadarnicirea aflarii adevarului si evident de sustragere de la crimele contra
umanitatii si genocid a cuplului BASESCU-KOVESI.

a) S-a constatat indubitabil si fara echivoc ca „masluirea de imagini” pentru fabricarea de
dosare sau probe staruie in forma continuata una din practicile odioase pentru
transfigurarea persoanelor disparute in „persoane mincinoase”, de natura sa fie acopaerita
crima savârsita, asa dupa cum s-a constatat in cazul sotilor DRAGMIR, disparuti fara urma.
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b) Dovada incontestabila ne este dezvaluita de imaginea furnizata nu intâmplator de
Politia Româna si publicata de cotidianul Lumea Justitiei.ro, la data de 14.04.2017, ora
României, 11:35 (foto). Fotografia a fost preluata de specialisti exact in forma aratata si
publicata de presa româneasca.

71.

Deontologii si specialistii in materie apreciaza astfel ca organele abilitate din
România au creat spatiul unui delict flagrant international, pentru a se afla ADEVARUL
ABSOLUT, cum sute, poate mii de români au fost aruncati in inchisorile basisto-kovesite
prin MASLUIREA de imagini, falsificare de acte si marturii mincinoase date de asa zisii
„denuntatori” sub amenitarea privarii lor de libertate.

72.

Prin urmare se impunea decripatrea imaginii de comunicare de mai sus, public pusa la
dispozitia specialistilor si deontologilor in materie, in acest sens fiind creata o expertiza având
ca baza, nimic altceva decât imaginile folosite in dovedirea disparitiei fostului deputat
Sebastian Aurelian GHITA (foto si text, de la pagina urmatoare, sectionate din sesizarea
„S.O.S.ROMÂNIA (...) din 10 februarie 2017”, si care in mod direct interesa cuplul „statului
mafiot basescu”, respectiv BASESCU-KOVESI, sa nabuse cercetarea organelor abilitate si
infaptuirea actului Justitiei interne si internationale.

28/ 106

Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – laboratoire bénévole pour les droits internationaux
Tel : + 33 (0) 601259138; E-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com

Ultimii aderanți ai totalitarismului criminal „statul mafiot băsescu” - Vol.IV

Sursa foto si extras de text: Sesizarea penala international a, s.o.s._romania_stare-critica_international_crocymaria_paris_10.02. 2017, pag.134/236

73.

Astfel vor fi inserate doua tablori, care comporta expertiza de identificare adevarata a
imaginii ce reprezinta chipul, infatisarea fostului deputat GHITA Sebatian Aurelian, aflat in
conctradictoriu cu imaginea masluita a acestuia, pentru a insela opinia publica interna si
internationala:

1. TABLOU DE IDENTIFICARE, care a la baza o metoda tehnica simpla de identificare
persoane ( expus si prezentat mai jos).

2. TABLOU ANALIZA MORFOLOGICA – ELEMENTE CONSTITUTIVE CONSTATATE
(deasemeni expus si prezentat in paginile urmatoare)
Nota: Expertiza transfigurarii expres mincinoase a fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA
are la baza o laborioasa cercetare empistemologica in materie.
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74.

S-a constatat indubitabil si fara echivoc ca nucleul infractional al declansarii fabricarii
acetstei probe abominabile a survenit ca urmare alertei si disparitiei jurnalistului Dan
ANDRONIC descrisa in sesizarea „S.O.S. ROMÄNIA din 10 feb.2017”, ce va fi detaliat si probat
la prezenta la „CAPITOLUL II. Persecutarea si amenintarea criminala a Presei libere ”.
Jurnalistul Dan ANDRONIC aflat sub presiune crimnala a publicat o scrisoare deschisa ca ar fi
venit de la ofiterul SRI, disparut, Daniel Dragomir, scopul fiind de a insela opinia publica ca
acesta este in viata si „a vorbit” si astfel publicatia sa serveasaca o alta proba fabricata pentru
acoperirea de aceasta data a arestarii ofiterului judiciar in criminalistica, ISTRATE IONUT,
folosit drept sclav pentru inlocuirea adevaratului ofiter SRI disparut.

75.

Se apreciaza ca jurnalistul Dan ANDRONIC ar fi fost atras cu INTENTIE DIRECTA de
catre interpusi ai cuplului BASESCU – KOVESI al „statului mafiot basescu”, sa lanseze public o
serie de comentarii tip „dezvaluiri”, cu privire la „fraudele electoarale din 2009”, prin
aceasta idendentificându-se dubla actiune caracteristica psihologiei de savârsire infraciuni a
acestui cuplu: (1)Distragerea atententiei opiniei publice asupra la ceea ce dl. Dan
ANDRONIC trebuia sa acopere publicarea scrisorii deschise prin care a produs proba
fabricata ca ofiterul SRI Daniel DRAGOMIR ar fi in viata; (2) Inducerea în eroare prin
CONFUZIE a opiniei publice ca acelasi jurnalist, Dan ANDRONIC a comis fapte penale,
respectiv de marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, insa nu pentru „publicarea
scrisorii deschise Daniel Dragomir, disparut”, despre care evident, jurnalistul stia, ci
despre faptele de fraudare a voturilor din 2009, care de drept sunt prescrise, cunoscut fiind
faptul ca pedepsele prevazute de Codul penal la TITLUL IX: Infractiuni electorale /Art.
385 si urmatoarele, sunt intre 1– 5 ani; deasemeni infractiunile de fals in inscrisuri si
de abuz in serviciu sunt prescrise.
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76.

Prin aceasta manevra grupul de crima organizata identificat „statul mafiot basescu” îsi
da in vileag sarlatania de producere scandaluri mediatice, care au acelasi SCOP –
invaluirea organelor de cercetare penala prin distragerea atentiei opiniei publice asupra la
ceea ce este esential in raspunderea penala neprescrisa, iar ceea ce este mai grav
jurnalistul Dan ANDRONIC de aceasta data îl inlocuieste pe fostul deputatul disparut,
Sebastian Aurelian GHITA, pentru a continua parada inceputa in acelasi STIL de catre fostul
deputat care facea obiectul dezvaluirilor din inregistri VIDEO; dea aceasta data insa, Dan
ANDRONIC este la vedere, REAL, sa fie vazut când intra si iese de la DNA.

77.

Ambele actiuni aveau sa se realizeze, potrivit denuntului facut de presa, pentru care se
probeaza cu postarea Luju.ro din 11.04.2017, ora 18:31, aratat aici, mai jos si când se constata
public o „Actiune de intimidare pe fata din partea DNA la adresa jurnalistului Dan
Andronic.” , care a si fost pus sub acuzare „suspect pentru marturie mincinoasa si
favorizarea infractorului”, permitându-si ca in acest demers mizerabil de fat sa se ajunga la
amenintarea in forma continuata, conducerea S.R.I.

78.

Aceasta intimidare este cu atât mai grava cu cât în acelasi timp, in sincronizare,
public, scot capul din bârlogul COMPLOTULUI, doua personaje profund slugarnice
„statului mafiot basescu”, respectiv numitii DRAGNEA Liviu, zis presedinte Camera
deputatilor - lider PSD – (foto, stânga) si aliatul sau asociat in grupul infractional, POPESCU
TARICEANU Calin, zis presedinte Senatul României – lider ALDE - (foto 2, dreapta), care siau dat in vileag fraudarea alegerilor din 11 decembrie 2016, mizând astfel ca opinia publica si
autoritatile vor fi inselate cu intoarcerea in timp la fraudarea altor alegeri, a celor din
2009, TOTI fiind in cunostinta de cauza ca faptele penale sunt prescrise înca din 2014.
Ei stiu ca crearea unui circ in public distrage atentia. Apare intrebarea legitima: Unde s-au
scolit aceste fiinte pretinse cu ratiune „oameni politici” de au aceasta experienta
necunoscuta în CULTURA ROMÂNIEI, dar nici în cea a Europei?
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79.

Iata de ce specialistii si deontologii în materie apreciaza ca este imperios necesar
analiza juridica a declaratiilor zis presedintelui POPESCU TARICEANU Calin, care si-a permis
in fata Europei sa faca o manevra de manipulare extrem de periculoasa, folosindu-se in
flagrant delict de PARLAMENTUL ROMÂNIEI – organul suprem al democratiei
documentat fundamental separat in Stat de Constitutia afltata in vigoare.

80.

Declaratiile. Subiect : POPESCU TARICEANU Calin. Proba text scanat de mai jos,
extras din articolul de presa „Kovesi anchetata pentru vizita la Oprea”, publicat de cotidianul
Lumea justitiei.ro, marti, 18.04.2017, ora României 16:54.

a) Text integral suspus analizei juridice: „Vom discuta despre solicitarea pe am facut-o
împreuna cu domnul Dragnea pentru infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara
pentru alegerile din 2009. Mie mi se pare insa situatia intr-adevar foarte grava. De ce?
Pentru ca ceea ce apare in spatiul public acum nu este decât o confirmare a perceptiei pe
care si eu am avut-o si despre care am vorbit, în legatura cu functionarea defectuoasa a
unor institutii ale statului. Aici ne punem cu totii intrebarea care este justificarea acestor
intâlniri intre institutii care nu aveau nicio responsabilitate in desfasurarea procesului
electoral. In desfasurarea procesului electoral avem Biroul Electoral Central avem
Autoritatea Electorala, ce rol avea sa joace procuratura sau serviciile in aceasta
chestiune. Ni se confirma de fapt existenta unui sistem paralel de putere in România, un
sistem de putere exercitat de institutii care nu au legimitate in acest sens si cred ca acest
lucru merita sa fie investigat de o comisie parlamentara de ancheta pentru a face lumina
in aceasta chestiune si pentru ca pe viitor sa repunem lucrurile in fagasul normal. Adica,
aceste institutii sa se regaseasca in limitele atributiilor constitutionale si legale.
Observatie pertineta in materie: Prin expresia „ceea ce apare in spatiul public acum”
Subiectul face referire la asa zisele „dezvaluiri” ale jurnalistului Dan ANDRONIC (vizat pentru
exterminare), privind vizita Laurei Codruta Kovesi in casa d-lui Oprea Gabriel si a d-lui RUS
Ioan (considerat i„oameni politici”). Se invoca fatis noaptea alegerilor prezidentiale din 2009,
unde se mincinos se spune ca s-ar fi aflat si generalul Florian COLDEA, altfel nu avea niciun
sens „ancheta parlamentara”, constatându-se astfel a VIII-a tentativa de represiune
indreptata catre SRI (dl. Coldea se afla pe functia de director adjunct operativ al SRI).
Aspecte ca demonstreaza si probeaza in acelasi timp ca o parte a presei poate fi
partinitoare la manipulari criminale in masa, amplifiacând pericolul social creat.
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b)Text n°1, supus analizei juridice: „Vom discuta despre solicitarea pe am facut-o
împreuna cu domnul Dragnea pentru infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara
pentru alegerile din 2009.”

1.

Subiectul, POPESCU TARICEANU Calin in calitate de Presedinte a Senatului anunta
în Parlament dezbaterea publica privind „Sesizarea Camerilor” „despre solicitarea”
facuta impreuna cu „domnul Dragnea” (n.r. presedintele Camerei Deputatilor) privind
„infiintarea unei comisii de ancheta parlamentara pentru alegerile din 2009” , iar
TIMPUL si SAPTIUL când se cerea aceasta anomalie probeaza in direct, ziua de marti, 18
aprilie 2017 in aceeasi locatie: Parlamentul României. Adica dupa 8(opt) ani scursi in
favoarea infractorului sub ochii aceluiasi presedinte de Senat (Popescu Tariceanu Calin si
acelasi parlamentar Dragnea Liviu).

2.

In drept se constata indubitabil si fara echivoc, ca Subiectul se afla intr-o grava
eroare de procedura constitutionala, in flagrant delict, incalcând cu grave consecente
ORDINEA CONSTITUTIONALA, argumentat stiitific si deontologic de urmatoarele constatari
de fapte savârsite public:

3.

Violarea cu consecente deosebit de grave prevederile primei teze din ART.64 alin.(4) din
Constitutia in vigoare, care prevde ca „Fiecare Camera isi constituie comisii permanente
si poate institui comisii de ancheta”.

4.

Prin urmare, atât Senatul cât si Camera Deputatilor fiecare au deja câte o comisie
permanenta si care putea „institui” fiecare o „comisie de ancheta”; ceea ce demonstreaza
intentia de dominare criminalo-totalitara a Subiectului studiat, Tariceanu Popescu Calin.
Dovada cu putere probatorie autentica: CONSTITUTIA ROMÂNIEI, ARTICOLUL 64, (4) teza I.
Fiecare Cameră îşi constituie comisii permanente şi poate institui comisii de anchetă.

5.

Observatie pertinenta in materie: A doua teza: „ sau comisii speciale” precum si a treia
teza din textul constititional: „Camerele îşi pot constitui comisii comune” de la acelasi ART.64,
privesc stricto sensu „unica autoritate legiuitoare a tarii”, prevazuta de ART.61 alin.(1)
coroborat cu ART.65 din Constitutia in vigoare, care nu pot depasi limita rolului
Parlamentului stabilit la ART.73 din aceeasi Constitutie in vigoare.

6.

Violarea cu consecente deosebit de grave a prevederilor ART.65,alin.(1) din Constitutie,
care dispun in clar: „Camera Deputaţilor şi Senatul lucrează în şedinţe separate”.

7.

Violarea cu consecente deosebit de grave a prevederilor ARTICOLUL 71 alin.(1) din
Constitutie, care dispun in clar si fara urma de abiguitate : « Nimeni nu poate fi, în acelaşi
timp, deputat şi senator ».

8.

Violarea cu consecente deosebit de grave a prevederilor ART.75 - Seiza rea Camerelor din Constitutie, care dispun exlusiv numai dezbaterea publica a proiectelor de legi.

9.

Rezultatul obtinut. Subiectul studiat, si-a insusit in nume personal atributiile
Parlamentului României, când cu viclenie aduce un subiect de dezbatere publica o cauza
perimata, care nu mai produce efecte juridice din 2014, cu scopul spalarii constiintei
opiniei publice de aceleasi faptele de frauda electorala, privind alegerile electorale din 11
decembrie 2016. Specialitii in materie apreciind ca Subiectul urmareste în acelasi timp si
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fabricarea unei probe, de care sa se sprijine ilegal si netemeinic in ancheta penala deschisa
pentruu CAUZA ROMÂNIEI si in egala masura a EUROPEI.

c) Text n°2, supus analizei juridice: „Mie mi se pare insa situatia intr-adevar foarte
grava. De ce? Pentru ca ceea ce apare in spatiul public acum nu este decât o confirmare a
perceptiei pe care si eu am avut-o si despre care am vorbit, în legatura cu functionarea
defectuoasa a unuor institutii ale statului.”

1.

Subiectul, respectiv, numitul POPESCU TARICEANU Calin, prin expresia „Mie mi se
pare insa situatia intr-adevar foarte grava” îsi exprima o simpla opinie, având cunostinte
ca nu poate fi tras la raspundere pentru „opinie”, dar constient ca aceasta se constituie un
element de „ancheta parlamentara”, care pe fond este ilegala si cu violarea foarte grava a
ordinei constitutionale, asa dupa cum s-a argumentat la pargarafele precedente de mai sus.

2.

Declaratia publica : „ De ce? Pentru ca ceea ce apare in spatiul public acum nu este
decât o confirmare a perceptiei pe care si eu am avut-o si despre care am vorbit, în
legatura cu functionarea defectuoasa a unuor institutii ale statului.” a atras atentia
specialistilor si deontologilor in materie in mod deosebit, constatându-se ca ne aflam in fata
unei autointerogari, când Subiectul isi da in vileag complicitatea unui complot in forma
continuata. Raspunsul astfel dat la inrebarea „De ce?”, coroborat cu considerentele de
INTENTIE, reprezenta o veritabila proba in public, care incadreaza psihologia unei viclenii
tipice complotarilor, când acesta foloseste deleiberat expresia: „în legatura cu functionarea
defectuoasa a unor institutii ale statului.”, având cunostinte ca teza „functionarea
defectuoasa” a fost catalogata neconstitutionala prin DECIZIA CCR nr.405/2016, insa
superconstitionala pentru complotul comis in forma continuata.

3.

Prin urmare Subiectul studiat, respectiv numitul POPESCU TARICEANU Calin, face o
grava eroare fundamentala, de nepermis într-un Stat de drept democratic, acesta
arogându-si neconstitutional, in afara legii, „anchetarea functionarii unor institutii ale
statului”, in speta, Parchetul General al României si Serviciul Român de Informatii – SRI,
care functioneaza in baza legilor organice: Legea nr.304/2004, republicata, privind
organizarea judiciara si respectiv Legea 544/2001.

4.

Si când deontologii in materie, la fata locului, respectiv Palatul Parlamentului –
BUCURESTI, la capatul cercetarii epistemologice au constatat indubitabil si fara echivoc, ca
reprezentantii „institutiilor de stat” invocati, respectiv: George Maior, Florian Coldea si
Kovesi Laura Codruta, nu indeplinesc calitatea de SENATOR sau DEPUTAT, ceruta
imperativ pentru sanctionare penala si prevazuta expres de ART.72 din Constitutia in
vigoare. Alte calitati oricare comisie parlamentara ar fi aceasta nu-i este permis sa ancheteze.

5.

Prin urmare, atât d-na KOVESI Laura Codruta – procuror general, cât si generalul
locotenent SRI, Florian COLDEA, si fostul director SRI, Gerorge MAIOR nu îndeplinesc
functia publica de DEPUTAT sau SENATOR, astfel comisia parlamentara ad-hoc adunata pe
marginea santului, public au savâsrit o grava atingere a personalitatii functiilor
dobândite legal care prin juramânt apara siguranta natioanla a României.

6.

Dovada cu putere probatorie autentica: Constitutia României în vigoare, ARTICOLUL
71, alin. (2) « Calitatea de deputat sau de senator este incompatibilă cu exercitarea oricărei
funcţii publice de autoritate, cu excepţia celei de membru al Guvernului. »
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7.

Rezultatul obtinut. Subiectul studiat (Popescu Tariceanu Calin) in coautorat cu
acolitul sau, Dragnea Liviu cu viclenie si intentie directa au ticluit in afara legii o
dezbatere publica in Parlament, vizând persoane care nu au competenta de parlamentar, pe
fond creind spatiul unei grave amenintari ca li se poate produce un rau, prin instigare la ur a si
dispret în masa, cu o vadita si impardonabila persecutare publica.

d)Text n°3, supus analizei juridice: „Aici ne punem cu totii intrebarea care este
justificarea acestor intâlniri intre institutii care nu aveau nicio responsabilitate in
desfasurarea procesului electoral. In desfasurarea procesului electoral avem Biroul
Electoral Central avem Autoritatea Electorala, ce rol avea sa joace procuratura sau
serviciile in aceasta chestiune.”

1.

Subiectul dupa ce a consumat public crima contra Constitutiei României, complexat
de cunoasterea fraudelor electoarele din 11 decembrie 2016, care l-a propulsat ilegal
„presedinte de Senat”, injecteaza ceea ce pulseaza in venele elementelor infiltrate sa distruga
România si Europa, si anume „vina aruncata pe altul”, cu viclenie aducând in dezbatere
publica, ceea ce este foarte grav, o intrebare ca si-o pun „cu totii”, adica deputatii si senatorii
la un loc sau cele doua camere, si anume: „care este justificarea acestor intâlniri intre
institutii care nu aveau nicio responsabilitate in desfasurarea procesului electoral”?

2.

„In desfasurarea procesului electoral avem Biroul Electoral Central avem Autoritatea
Electorala,” = „Vina aruncata pe altul” un element comun identificat in psioholgia de
savârsire infractiuni abominabile de grupul de crima organizata „statul mafiot basescu”.

3.

Prin urmare, vrea sa averizeze Subiectul, ca vina are Biroul Electoral Central – (BEC)
dar din care fac parte OBLIGTORIU membri plini si liderii partidelor, respectiv si cei doi
din speta, care au dispus de dezbaterea publica la Parlamentul României, marti, 18 aprilie
2017, adjudecându-si prin forta totalitara .

4.

Cât priveste „Autoritatea Electorala”, aceasta este cunoscuta sub denumirea de
„Autoritate Electorala Permanenta” reglementata prin lege organica, care nu are nicio legatura
directa cu BEC, care indosariaza rezultatele cu toate voturile exprimate, prin care liderii de
pertid pe rapundre proprie isi asuma legalitatea semnaturilor.

5.

„ce rol avea sa joace procuratura sau serviciile in aceasta chestiune.” ? , intreaba
Subiectul pierdut in spatiul si timpul Statului de drept, caruia subit i-a fost ucisa democratia.

6.

Raspunsul este foarte important: Procuratura sau Serviciile avea si are un rol
fundamental, si anume : Luarea de masuri urgente si cu precadere pentru orice frauda
electorala comisa fara urma de bun simt in forma continuata si cu consecinte deosebit de
grave. Acest raspuns in mod obligatorii domnii din speta, respectiv numitii Popescu
Tariceanu Calin si Dragnea Liviu, erau OBLIGATI sa-l cunoasca.

7.

Rezultatul obtinut: Poporul Român, opinia publica europeana si internationala asista
oripilati la „procesarea sarlataniei” când escrocheria, inselaciunea inlocuieste ordinea
constitutionala drept cale de atac de mentenire a populatiei în mizeria sclavajului si
infractiunilor de asa zisii „inalti demnitari”, pe fond functionarul public prevazut de
dispozitiile de la Art.175, alin.(1) lit. a) si b), Noul Cod penal (2014) in echivalent cu
Art.147, Vechiul Cod penal(1969), republicat sau la Art.147 din Legea nr. 202/2010,
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privind Codul Penal al Romaniei, actualizat in 2011, prin Legea 202/2010 ("legea micii
reforme in justitie") si publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010 .

e) Text n°4, supus analizei juridice: „Ni se confirma de fapt existenta unui sistem paralel
de putere in România, un sistem de putere exercitat de institutii care nu au legimitate in
acest sens si cred ca acest lucru merita sa fie investigat de o comisie parlamentara de
antcheta pentru a face lumina in aceasta chestiune si pentru ca pe viitor sa repunem
lucrurile in fagasul normal. Adica, aceste institutii sa se regaseasca in limitele
atributiilor constitutionale si legale.”

1.

Specialistii si deontologii in materie, prin analiza juridica a acestor declaratii,
neindoilnic au constatat ca ne aflam in fata unei „gândirii criminalo-totalitare” profund
marcata de „obsesia detinerii puterii absolute” printr-un „egoism patologic (lacomie fatala) si
un orgoliu imbecil (incultura)”, Subiectul (Popescu Tariceanu Calin), astfel facând proba de
adjudecare a intregii functii a Parlamentului un tribunal (judex s. forum) cu caracter „distinct
executoriu (imperns)”: „Ni se confirma de fapt existenta unui sistem paralel de putere in
România”, Subiectul, dându-si in vileag ca impreuna cu acolitul sau, (Dragnea Liviu) se afla
„în paralel” cu o alta „putere”, asezându-i pe cei doi „paraleli” cu rolul Statului de drept.

2.

Se constata astfel, ca Subiectul patologic este obsedat de „putere” si în viziunea sa
totalitara (arbitrium brutum), fiinta umana subit este supusa, impotriva vointei sale, sa
urmeze interesul personal si de grup, de a face sau a nu face ceea ce-i tine de „facultatea
dorintei de dominare”, devenind vadit impunator prin amenintare, injust, netemeinic si
neconstitutional, neconvins in ratacirea lui proprie, insistând prin aprofundarea dominatiei
totalitare: un sistem de putere exercitat de institutii care nu au legimitate in acest sens si
cred ca acest lucru merita sa fie investigat de o comisie parlamentara de ancheta pentru
a face lumina in aceasta chestiune(...)”.

3.

Or, oricare ar fi acea „comisie parlamentara de ancheta pentru a face lumina in
aceasta chestiune” a numitului Popescu Tariceanu, nu se poate ingnora ceea ce Constitutia
României, in vigoare, are in clar fundamental documentat: Separarea puterilor in Sat,
respectiv: „puterea” legislativa (Parlamentul); „puterea” executiva (Guvernul) si
„puterea” judecatoareasca (Justitia), în toatal 3(trei) „puteri” neparalele, deoarece fiecare
functioneaza si isi exercita atributiile prin legi organice, armonizând cu dispozitiile
constitutionale. „Adica, aceste institutii sa se regaseasc (a) in limitele atributiilor
constitutionale si legale.”, dar Subiectul este orbit ca o fata mare in noaptea nuntii,
corupându-si ratiunea, lunecând in timp si spatiu rupt de realitatea obiectiva.

4.

Ceea ce demonstreaza indubitabil si fara echivoc, ca Subiectul studiat la prezenta,
respectiv, numitul Popescu Tariceanu Calin, se afla pe o orbita inexistenta Statului de drept
si democratic Român si ca atare dânsul are mare nevoie de aplicarea unei corectii de
cunoastere a legislatiei române, asa cum este ea, legislatia, mutilata, ciuntita, slutita prin
modificarile totalitare intervenite la fiecare pas, dupa atâtea alte „facultati” a zeci de alte
„dorinte de dominare”, care cu intentie directa au condus la distrugerea României.

5.

Dovada cu putere probatorie autentica: CONSTITUTIA ROMÂNIEI,
ARTICOLUL 61, alin. (1) « Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului
român şi unica autoritate legiuitoare a ţării » ;
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ARTICOLUL 69, alin (1) « În exercitarea mandatului, deputaţii şi senatorii sunt în serviciul
poporului. » si coroborat cu ARTICOLUL 75 - Sesizarea Camerelor - acestia au obligatia sa
faca dezbateri publice numai pentru proiecte de legi, în niciun caz dezbateri de atacare a
institutiilor statului, care vegheaza zi si noapte securitatea cetatenilor, ordinea publica si
siguranta nationala. Sa le fie rusine, daca mai urma de bun simt.

6.

Rezultatul obtinut. Numitul POPESCU TARICEANU Calin, subiectul studiat epistemologic
la prezenta, se constituie un pericol social de grad maxim, acesta nesocotind legile si
Constitutia României precum si drepturile internationale de care trebuie sa se bucure
cetatenii români, alaturi de ceilalti cetateni europeni prin aportul si rolul adus de Institutiile
Statului, angajate prin juramânt sa apere securitatea si siguranta nationala.

81.

În legatura cu aceasta abominabila dezbatere publica in fata Parlamentului Român,
cotidianul Lumea Jutitiei.ro, vine in sprijinul opiniei publice, cu marturia fostului ministru de
Interne, Gabriel Oprea, care nu numai ca dovedeste lipsit de importanta „noaptea alegerilor
fraudate din 2009”, dar atrage atentia sever asupra gravei atingeri asupra vietii private si
de familie, probata de buna educatie si ospitalitatea normala in „organizarea unei mese cu
ocazia zilei de nastere a unui apropiat”; ospitalitate pe care numitii, POPESCU TARICEANU
Calin si DRAGNEA Liviu au transformat-o într-o amenintare cu grave consecinte, in concurs
instigând la ura si linsare (proba extrasul de text, de mai jos).

82.

În fata unei astfel de facaturi anticonstitionale, fostul procuror general, KOVESI Laura
Codruta, acuzat ca s-a dus sa manânce prajiturile domnului OPREA la o masa aniversara, si-a
dat in vileag, public o alta viclinie, pentru a avea suport „intimidarea pe față” a jurnalistului
Dan ANDRONIC, caruia i-a si articulat un dosar de „martirie mincinoasa si favorizarea
infractorului”, „Laura” fatis : afirma: „Va spun ca la evenimentele private, organizate de
persoane care au dosare penale, au avut dosare penale sau care sunt investigate de DNA, nu am
participat.” Proba textul estras din presa româneasca, de mai jos.

83.

Deontologii si specialistii in materie au localizat un comportament infractional
constant si extrem de periculos în „atitudinea publica” a zis „fostului procuror general”
Kovesi Laura Codruta, si anume acela de a se folosi de persoane care au dosare penale,
terorizându-le psihic cu „inchisoarea grea”, SCOPUL fiind pentru a se sustrage ea-insasi de
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la responsabilitate sau sa agate o alta persoana care „jeneaza” „statul mafiot basescu”, de
aceasta data, urmarind sa-l atraga „denuntator” pe domnul Gabriel OPREA, caruia i-a
fabricat un dosar greu, „uciderea din culpa a sefului de coloana”, a tânarului politist
Bogdan GIGINA cazut cu motocicleta de serviciu intr-o groapa, care anume a fost ticluita,
facuta in noapte (dupa declaratiile in direct a unui jurnalist) in drumul cunoscut dinainte pe
care colana oficiala urma sa o faca in trafic la Bucuresti; premeditarea acestei crime,
urmarind si executarea fostul prorcuror general, NITIU Tiberiu, dar sa si slabeasca psihic
prin psihoza terorii, securitatea Statului, asigurata de Politia Româna. Toti ministri de
interne au subit apoi la fel dosare fabricate, iar politistii arestati in colectivitate, de notorietate
fiind politistii de frontiera de la Sirit (in numar de 48) si Oradea (in numar de 27).

84.

Intodeauna pentru realizarea unor astfel de atrocitati, s-a identificat in
comportamentul cuplului odios capturarea unui „sclav cobai”, de aceasta data sclavul, fiind
jurnalistul Dan ANDRONIC, care colac peste pupaza, lucreaza si la un trust de presa al carui
patron este fosta, poate si actuala amanta („daca îl mai apuca erecti a pe impostorul BASESCU Traian”),
respectiv, UDREA Elena, care prin alti „sclavi cobai” a fost aruncata si aceasta dupa gratii, ca
fost ministru din guvernul mega-criminal BOC-BASESCU.

85.

Conform noului plan criminalo-terorist, cuplul „statului mafiot BASESCU – KOVESI”
acum vrea sa-si creeze o alta alternativa (a VIII-a) de arestare ielegala a generalului
locotenent SRI, Florian COLDEA si a fostului director, George MAIOR; toate aceste dupa ce
le-au iesuat ticluirea arestarii actualului director SRI, Eduard HELLVING si a presedintelui in
exercitiu, Klaus Werner IOHNNIS, în cel mai abominabil dosar fabricat vreodata: „Spionii
israelieni Black Cube–LONDRA”. De unde specialistii in materie au identificat „viclenia
patologica a autorului de crime premeditate cu semnatura KOVESI Laura Codruta”.

86.

Prin urmare fostului procuror general (Kovesi Laura Codruta) nu i se poate reprosa
vizita privata la casa domnului Oprea, ci doar frauda electorala comisa in noaptea
alegerilor prezidentiale din 2009, cu grave consecinte, Kovesi Laura Codruta in
calitatea de functionar public de procuror, favorizând pe fostul presedinte impostor,
BASESCU Traian, pentru fapte foarte grave: tradare si înalta tradare savârsite in
concurs cu faptele de crima contra umanitatii, genocid si terorism, care au auvut un
impact devastator asupra populatiei din România, resimtit si în intreaga Europa si SUA
si dupa alegerile prezidentiale din 2014, pe mandatul presedintelui care i-a succedat,
respectiv domnul Klaus Werner IOHANNIS.

87.

In consecinta, pe fond, s-a constatat ca cei doi numiti de mai sus, respectiv POPESCU
TARICEANU Calin si DRAGNEA Liviu au manipulat criminal cu grave consecinte de instigare
la ura si linsare, actuala Comisie parlamentara de control SRI, prin presiuni criminale,
producând audierea jurnalistului Dan ANDRONIC, având drept scop „audierea sub aspectul
anchetei parlamentare, a Sefei DNA, KOVESI Laura Codruta”, pe motiv ca a fost vazuta de
jurnalsitul devenit „sclav cobai”, in seara alegerilor fraudate din 2009, in casa domnului
Gabriel OPREA („suspect inculpat”), unde se spune ca ar fi fost invitat si generalul SRI Florian
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COLDEA, recunoscându-se astfel sarlatania prin invaluire a mai multor persoane pentru a se
ajunge la tinta COPLOTULUI – generaulul Florian COLDEA.

88.

În acest context, presa româneasca prin aportul profesional al cotidianului Lumea
Justitiei.ro, face un rezumat al COMPLOTULUI vadit ticluit, denuntând in clar planul de crima
organizata in grup, între numitii: KOVESI Laura Codruta, TARICEANU POPESCU Calin si
DRAGNEA
Liviu,
folosindu-l sclavi-cobai
pe „inculpatul”, Gabriel
OPREA si jurnalistul
Dan ANDRONIC. Proba
extras de text, de ai jos,
publicat la 14 aprilie
2017, ora
României
11:35

89.

În aceste circumstante apar indicii temeinice concretizate de actiunile directe de
TIMP, relevate de presa „evenimente care s-au desfasurat extrem de rapid începând cu
dezvaluirile jurnalistului Dan Andronic”; o constatare epistemologica, care in stiinta
dreptului stabileste ADEVARUL instantaneu, ce coroboreaza cu sintagma „intâmplator sau
nu”, pe care cu multa inteligenta si experienta jurnalistica este folosita in articol.

a) Primul timp de actiune: Capturarea jurnalsitului Dan ANDRONIC, amenintat cu disparitia
inca din momentul in care i s-a impus publicarea „scrisorii deschise a ofisterului SRI,
Daniel DRGOMIR disparut prin crima organizata”, scrisoare care a fost publicata la data de
18 ianuarie 2017, ora 13:03 de Lumea Justitiei.ro si deferita Justitiei ca proba fabricata pentru
acoperirea disparitei ofiterului SRI, in sesizarile penale inregistrate la PICCJ prin care se
urmarea mincinos sa se arate ca „ofiterul SRI disparut a vorbit”. (Proba, textul sectionat
de mai jos).
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b) Al doilea timp de actiune: Capturarea domnului Gabriel OPREA, cu statut de „inculpat”
care sa cedeze sub presiunea promisiunii ca va fi scutit de pedeapsa „detentiei”, daca va face
la DNA un denunt evident mincinos, contra generalului locotenent COLDEA. Faptul ca
Parlamentul ar fi dat aviz pozitiv pentru neinceperea urmaririi penale a domnului
OPREA Gabriel in cazul politistului Bogdan GIGINA asasinat, nu are nicio relevanta,
deoarece acesta ar putea fi amenintat cu alte dosare si mai grele.

c) Al treilea timp de actiune: Solicitarea anchetei parlamentare, miercuri, 12 aprilie 2017
„de liderii coalitiei guvernamentale, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, imediat dupa ce
seful Comisiei de control SRI, Adrian Tutuianu a afirmat ca-l va chema pe Andronic pentru
lamuriri.” (Luju.ro, din 14.04.2017, ora 11:35), cu toate ca Serviciul Român de Informatii,
daduse PUBLIC, un raspuns calar la „dezvaluirile” jurnalistului Dan Andronic ; raspuns
care a fost postat de la data de 13.04.2017, ora 14:08, si de publicatia Lumea Justitiei.ro.
d)Pe fond chemarea jurnalistului Dan Andronic de catre Seful Comisiei de control SRI,
Adrian TUTUIANU, înainte de constituirea efectiva a asa zisei „comisii de ancheta
parlamentara” insemna reflectia ratiunii la INTUITIE pentru liderii cualitiei guvernamentale,
respectiv numitii DRAGNEA Liviu si POPOESCU-TATICEANU Calin, sa-si RETRAGA
solicitarea vadit o presiune criminala de SCOP, folosindu-se de o ancheta parlamentara si sa
nu faca tâmpenia compunerii cu nume si prenume de parlamentari o astfel de facatura ;
Seful Comisiei de control SRI, în acest sesn, dând semnale reale, ca jurnalistul Dan
ANDRONIC nu avea calitatea de parlamentar si ca atare nu avea relevanta chemarea
acestuia „pentru lamuriri”.

90.

Prin urmare cei doi complotisti de mai sus, (Popescu Tariceanu Calin si Dragnea Liviu)
îsi divulga prin sedimentare savârsire infractiuni pe timpi de actiune, asocierea in grupul de
crima organizata, identificat „statul mafiot basescu”, când cu slugarnicie urmaresc
destabilizarea Statului Român printr-un grav atentat in forma continuata la siguranta
nationala si securitatea cetatenilor, manipulând criminal functia publica de „Procuror
general al DNA”, grav confundata cu intentie directa cu „persoana” KOVESI Laura Codruta,
care mai servea câteo cafeluta pe la „oameni politici”.

91.

Or in conditiile in care domnii din pricina, respectiv DRAGNEA Liviu si POPESCU
TARICEANU Calin, cunosteau foarte bine ca fraudarea alegerilor din 2009, juridic nu se mai
pot raporta decât la favorizarea infractorului de catre doamna KOVESI, procurorul
general de atunci, se constata indubitabil si fara echivoc, ca se urmareste si acoperirea
culpabilitatii exclusive a fostului procuror geneal, Kovesi, care nu a luat nicio masura când
ANTENA 3 si Presa româneasca i-au afisat public, ACTELE OFICIALE de FRAUDA, publicând
documentele, lipsa de responsabilitate, conducând la prelungirea agoniei poporului român cu
cea mai odioasa crima organizata cunoscuta vreodata in lumea STATELOR CIVILIZATE.

92.

De ce domnii de mai sus favorizeaza infractorii in forma continuata, sporind
nesatios PERICOLUL SOCIAL ENORM CREAT pentru tradare, inalta tradare, crima
organizata si terorism, incercând sa acopere sistemul criminalo-totalitar” identificat?

93.

De ce deputatul parvenit peste noapte, domnul DRAGNEA Liviu, nu a facut public
când a fost santajat sa-si continuie „spiritul de orientare” pentru care s-a angajat inainte de
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alegerile zis legislative din 11 decembrie 2016 si sa continue distrugerea României? Sa fi
urlat de durere, strigând cât il tineau plamânii: Uitati stimati români ce-mi impun
„acolitii BASESCU si TARICEANU”, sa-l numeasc pe domnul Sorin Mihai GRINDEANU –
prim-ministru, dar dânsul „nu are imunitate parlamentara” (extras de text scanat de mai
jos) si va fi aruncat dupa gratii pentru ca este urmarit miseleste sa fie distrus cu familie
cu tot, fiindca nu-i place cuplului odios BASESECU - KOVESI de dânsul, tocmai pentru ca
dumnealui a facut parte din Comisia parlamentara SRI, si va subi o fabricare oribila a
unui dosar penal DNA. Dosar penal care acum se afla în stare de fapte penale
consumate cu ocazia conceperii textului normativ al Ordonantei 13/2017.

94.

De ce a procedat miseleste liderul PSD? Ce fel de coleg de partit PSD se mai poate
numi DRAGNEA Liviu? Fiindca MODEL pentru clasa politica e lesne de inteles, ramâne
aceeasi umbra de imbogatire peste noapte din truda si sângele poporului batjocorit, umilit,
infometat, izolat de Europa si aruncat in flacarile disparitiei prin tortura fizica si
psihica si abominabile tratamente inumane.

95.

Rezulta indubitabil si fara echivoc cu probe autentice si concludente ca alegerile
zis parlamentare din 11 decembrie 2016 se constituie frauda nationala electoarala in
forma continuata; dupa precedentul din 2009 au fost fraudate si alegerile prezidentiale
din noiembrie 2014.

96.

Poporul român a fost folosit drept „sclav cobai” pentru un experiment de
colonizare prin traficul de influienta a elementelor inflitarate in atributiile Statului
Român, demnitarii tradatori, pervertind TOTUL intr-o lunga si necrutatoare
inselaciune, transformând libertatea si viata cetatenilor cu familii intregi in marfa.

97.

Cu toate acestea, chiar daca ma repet, juridc uneori se impune, faptele penale
savârsite in concurs si forma continuata, respectiv complicitatea si favorizarea
infractorului de tradare si inalta tradare nu sunt prescrise, de care se face responsabil
functionarul public, KOVESI Laura Codruta, care indeplinea functia de procuror general cu
competente in materie al Parchetului General; functie pe care si-a insusit-o ilegal pentru
procuror general DNA, pe care o exercita si pe acesata cu aceeasi rea-credinta. Dânsa a fost
sesizata OFICIAL de MEDIA si PRESA româneasca cu documente oficiale, care probau
toate fraudele electoarale; frauda electorala din 2009 aflându-se in lucru la plângerea
penala a poporului român din 29 August 2014, care se pare, se afla in gura lupului, la DNA, nu
a fost declinat pentru competenta la Parchetul corespunzator. Singura „frauda electorala”
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care a interesat-o a fost celebra cauza unde KOVESI (DNA) a târât din GORJ si VRANCEA la
Bucuresti cu 4(patru) autobuze transporând 200 de batrâni, obositi si bolnavi, treziti în
toiul noptii sa ajunga la timp in fata „instantei somata cu asaltul crimei organizate”; batrânii
au fost acuzati pentru „frauda votul referdumului/2012 a presedintelui parvenit, Basescu
Traian”, care LEGAL a fost suspendat din fuctia de „presedinte” si ILEGAL „pastrat” prin
concursul Curtii Constititionale Române si a Parlamentului de atunci.

98.

Atât de puternic a fost
impactul dominatiei prin teroarea
creata de Kovesi Laura Codruta si
acolitul sau, Basescu Traian. Un
Parlament
intreg
(600
de
parlamentari) au ramas stânca de
piatra, lasând urmele uciderii
democratiei poporului român.

a)

Proba foto 1 si foto 2 cu
extras de text, pag.4 si 5 din
sesizarea internationala
înregistrata la 9.12.2014, la
Curtea Penala Internationala.

99.

Considerente care scot la iveala suspiciuni intarite de indicii temeinice, precum
ca domnii de mai sus, cu viclenie invocând nevoia unei „comisii de ancheta parlamentara”,
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urmaresc in acelasi timp si fabricarea de probe, constatându-se ca dubla actiune ce
caracterizeaza grupul de crima organizata, identificat pe teritoriul României, releva aceeasi
psihologie de savârsire infractiuni ce au asaltat popoarele Europei.

100.

Astfel, va rog sa constatati ca indubitabil si fara echivoc pe baza celor demostrate
si probate la prezenta, in baza Art.147 Cod penal din 1969, in echivalent cu Art.175,
alin.(1), lit.a) si b) Cod penal din 2014, numitii DRAGNEA Liviu – având calitatea de
deputat si POPESCU TǍRICEANU Călin, având calitatea de senator, se afla sub incidenta
penala si când sunt îndeplinite în concret elementele constitutive de la ART. 72, alin.(2) si
(3) din Constitutia României aflata în vigoare, care dispune :
(2) Deputaţii şi senatorii pot fi urmăriţi şi trimişi în judecată penală pentru fapte care nu au
legătură cu voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului , dar nu pot fi
percheziţionaţi, reţinuţi sau arestaţi fără încuviinţarea Camerei din care fac parte, după ascultarea lor.
Urmărirea şi trimiterea în judecată penală se pot face numai de către Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Competenţa de judecată aparţine Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie.
(3) În caz de infracţiune flagrantă, deputaţii sau senatorii pot fi reţinuţi şi supuşi percheziţiei .
Ministrul justiţiei îl va informa neîntârziat pe preşedintele Camerei asupra reţinerii şi a percheziţiei. În
cazul în care Camera sesizată constată că nu există temei pentru reţinere, va dispune imediat
revocarea acestei măsuri.

101.

Prin urmare se impune cunoasterea adevarului obiectiv in fabricarea celei mai
abominabile probe pentru care Politia Româna a surprins in flagrant delict scenariul
de „prindere al fostului deputat GHITA Sebastian Ghita”, peremtoric politia având date
suplimentare ca la „Atelierul Cotroceni al statului mafiot basescu” se fabrica sosii tip masca pe
figura unui sclav ales pentru sacrificare pentru toti disparutii aflati in cercetare la organele
competente, asa dupa de alt fel, fostul senator Dan SOVA (foto), cu foarte mult aplomb si
simt de raspundre a denuntat public, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, atragând atentia
cu o „masca pe figura”, care reprezinta infatisarea dânsului; pe fond, avertizând ca „masca pe
figura” a ajuns un mijloc de inselaciune folosit de grupul de crima organizata. Reamintim ca
fostul senator Dan ȘOVA a fost aspru persecutat si târât de dosare fabricate de catre
cuplul odios al „statului mafiot basescu”, pentru ca dumnealui avea calitatea de martor la
cauza poporului român – OTPCR-289/15; cauza aflata
la
Curtea Penala Internationala
– Haga. De trei ori zis sefa
DNA,
KOVESI
a
intors
PARLAMENTUL de la votul
pozitiv dat consecutiv; si
aceasta pentru a-l rapune pe
domnul SOVA cu forta hartuirii
si teroarei „cultivate” pentru
dominatia
„statului
mafiot
basescu”, devenind pâna si
Parlamentul României acelasi
sclav cobai.
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102.

Analiza morfologica a elementelor constitutive identificate masluite privind
persoana disparuta subit intre 19 – 20 decembrie 2016, respectiv fostul senator GHITA
Sebastian Aurelian, cu scopul inducerii în eroare a organelor de cercetare penala interne si
internationale ( proba tehnica, tabloul de mai jos).
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a) Din nevoia de fabricare de probe provocate la sesizarea „SOS România/10/02/2017”, care
sa prezinte aceleasi trasaturi, masluirea fotografiei fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA
a avut la baza fotografia prezentata proba la paragraful nr.73 de la prezenta si regasita pe
Tlaboul de identificare, la majuscula A.

1.

Cel mai relevant element constitutiv identificat in
masluirea imaginii adevarate îl reprezinta organul
morfologic ORL – denumit „urechea stânga
adevarata”, care are „amprenta biologica unica” si
este similara în pereche cu cea din dreapta.
Proba esantion foto A - sectionata din tabloul de
reprezentare si afisata în pirm-plan, aici in dreapta.

2.

Prezentare
de
identificare:
Elementul
constitutiv „urechea stânga adevarata” apartine
persoanei cu numele GHIŢǍ si prenumele compus,
Sebatian Aurelian, cunoscut public, fost deputat si actual administrator legal in functie al
postului ROMÂNIA TV.

b) Pentru a distrage atentia apiniei publice, fotografiei initiale
prezentate la majuscula A, i-a fost creata masluirea prin
inversarea celor doi poli de identificare precisa dupa orientare,
astfel partea stânga a corpului, devenind patea dreapta.
Proba esantion foto B1 - sectionata din tabloul de
reprezentare si afisata în pirm-plan, aici in dreapta.

c) Prezentarea de identificare este necesara pentru a se face comparatie tehnica de
identificare a aceluiasi elemnt constitutiv, masluit (falsificat), dvenind astfel „urechea stânga
masluita” un element care la fel, in
pereche formeaza „amprenta bilogica
unica”, prin readucerea (reconstituirea)
infatisarii inversate, la forma initiala,
permitând astfel, ca observatiile în
expertizare sa fie coierente.
Proba esantion foto B2 - sectionata din
tabloul de reprezentare si afisata în pirmplan, aici in dreapta

1.

Expertiza efectuata in laboratorul tehnic de decriptare imagini a scos in evidenta
indubitabil si fara echivoc o alta „amprenta bilogica unica” necorespunzatoare aceleasi
parti din stânga corpului a fotografiei initiale, adevarate, aratate la esantionul notat cu
majuscula A pe Tabloul de identificare, astfel indicând o persoana minicinoasa.

2.

Acest element constitutiv identificat masluit (fals) si uzat pentru inducerea in eroare a
opiniei publice, dezvaluie ca autorii crimei organizate incearca acoperirea disparitiei
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fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA, prin fapta savârsita public de inselaciune,
prevazuta si pedepsita la Art.115,Codul penal din 1969 in vigoare, prezentându-se ca
adevarat o fapta mincinoasa, de natura sa nu se afle ADEVARUL OBIECTIV in cauza.

d)Prin urmare specialistii si deontologii in materie apreciaza ca amprenta denumita
„urechea stânga mincinoasa” corespunzatoare imaginii esantion foto B2 este suficienta in
aflarea adevarului in cauza, insa pentru experienta profesionala au mai fost audugate si alte
organe biologice specifice morfologiei inaftisarii persoanei in cauza, care coroboreaza cu alte
elemente constitutive masluite (false) si deasemni a fost extras un element care exprima
„limbajul corpului”, întregind astfel tabloul de identificare reala a persoanei adevarate,
respectiv, Sebastian Aurelian GHITA, disparut intre 19 – 20 decembrie 2016.

1.

Confruntarea între „urechea stânga
mincinoasa”
si
„urechea
stânga
adevarata”,
intre
imaginile
esalon
sectionate si noatate cu B2 si respectiv A,
aratate aici, in dreapta, corespunzatoare
Tabloului de analiza morfologica prezentat
la prezenta, la paragraful 92.

2.

In urma confruntarii s-au constatat ca
persoanei examinate, respectiv GHITA
Sebastian Aurelian,
i-a fost inlocuita
„urechea stânga adevarata”, fie prin
masluire directa pe fotografie, fie prin
crearea unei masti mulate si intinase pe
capul altei persoane mincinoase, care sa simuleze ca este persoana reala disparuta.

3.

Câteva detalii care se contrazic si se exclud din prezentarea aceluiasi organ bilogioc
denumit „urechea stânga adevarata” apartinând imaginii expertizate notata cu majuscula A,
reprezentând imaginea reala a fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA.

3.1. Urechea exterioara (lobul urechii)
prezinta o amprenta bilogica unica atât pentru
esantionul imagine A, cât si pentru
esantionul imagine B2, definite de formele
bilologice care contureaza orificiul auditiv
(urechea medie).

3.2.

In urma expertizarii tehnice fiecare
esantion imparte, prezinta forme geometrice
TOTAL diferite, asa dupa cum au fost
marcate in culoare albastra: Cel de la fig.A
prezinta forma geometrica a unui triunghi;
iar cel de la fig. B2, forma unei gauri de descuiat; observând o recidivare a acestei forme,
considerând ca nu este cazul de a reveni asupra unor detalii, nu schimba fondul cauzei.

3.3. Fenomenul natural de incarnare, deasemeni in mod TOTAL diferit au facut legatura
biologica intre ureche si obraz. Fiecare esantion împarte, prezinta desenul - linia curba in
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culoare galben : (a) O linie curbata convexa pentru „urechea stânga adevarata” de la
fig.A: (b) O linie curba concava pentru „urechea stânga mincinoasa” de la fig. B2.

3.4. La expertizarea tehnica de imagine a fost
observat un semn particular – o cicatrice pe lobul
infior al „urechii adevarate” (esantion foto fig.A,
din stânga), care completeaza cercetarea
epistemologica in aflarea ADEVARULUI ABSOLUT.

3.5. Deasemeni a mai fost observat o particularitate
foarte interesanta la „urchea stânga mincinoasa”: un
adaos de culoare pentru a modifica forma superioara a
lobului urechii prins de tâmpla. Proba esantion foto B2,
element constitutiv 5, marit in primpaln, dreapta).

3.6. Specialistii in materie apreciaza ca aceasta
manevra tehnica este o comunicare realizata intre
deontologii criminalisti, pentru a se confirma ca ne
aflam in fata unui scenariu de sustragere a adevaratilor
autori de la disparitia fostului deputat GHITA Sebastian
Aurelian, care a subit o hartuire abominabila, servind
sclav-cobai grupului de crima organizata in
premeditarea atacului Procurorului General al
României si al SRI; premeditare care a fost cosumata in fapte penale,
miercuri 4 ianuarie 2017 si ziua urmatoare, joi 5 ianuraie 2017, cu
scopul de a se uita disparitia sotilor DRAGOMIR, ofiteri deasemeni ai SRI.

3.7. In mod asemnator, specialistii in materie au realizat o al ta manevra de comunicare
deontologica intre criminalistii judiciari, atragând atentia supra caderii parului, lasând o pata
de lumina, pentru a atrage atentia, ca persoana adevarara nu are chelia formata pe intreg
capul, radacinile naturale ar fi impiedecat luciul luminii. Proba, esantion, elemente
constitutive de la n°6, foto de mai jos)
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3.8. Specialistii si deontologii in materie in urma unor investigatii epistemologice
minutioase au descopertit (vineri, 28/04/2017, 12:00, ora PARIS) fara eroare ca imaginea
elemntului biologic identificat si corespunzator fenomenului natural de cadere a parului,
denumita „chelie”; imagine pusa la dispozitie de Politia Româna cu asa zisa „prindere a lui
Sebastian Aurelian GHITA la BELGRARD, Serbia”, si prezentata la paragraful precedent din
„Tabloul de analiza morfologica – Elemente constitutive constatate” la la fig.B1 si B2,
aceasta corespunde cu „urmele unei chelii avanasate” pdescrisa pentru un suspect „ras pe
cap”, întocmai dupa cum a fost facuta descrierea faptelor de la paragraful 14, lit.e),
pag.27/39 din plângerea penala din 21 Martie 2016, proba sectiunea de mai jos.

3.9. Rezulta indubitabil si fara echivoc ca
disparitia iremediabila a fostului deputat,
Sebastian Aurelian GHITA a servit cuplului
„statului
mafiot
basescu-BASESCU-KOVESI”
pentru atacul fara precedent al Serviciului Român
de Informatii – SRI, cu scopul determinarii prin
amenintare
criminala
directa
a
PROCURORULUI GENERAL al ROMÂNIEI, dl.
Augustin LAZAR, sa cedeze psihic si fizic si sa
dispuna de arestarea ilegala a conducerii SRI în
plina noapte dintre 5 si 6 ianuarie 2017.
De aceea privirea unui trandafir orbit de
Lumina, surprinde petalele-i intinse de asteptare,
aplaudând intens pe toti cei care isi daruie toata
priceperea si energia pentru ca fiecare fiinta
umana a planetei noastre unde toti ne adapostim sub aceeasi bolta cereasca, sa iubeasca
RESPECTUL intre oameni si PACEA intre popoare. O simfonie fara sfârsit ar fi zâmbetul
nostru, iar copiii acestei lumi bucuria fiecarui rasarit de soare. Doamne ajuta Pamântul
Luminilor, ca si cum toti am fi nou-nascuti, intr-o betie continua a inocentei.
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3.10. Suplimentar specialistii în materie au tinut sa prezeinte înca doua aspecte, care merita
a fi apreciate.

3.11. Primul aspect se refera la forma in care bucla
lobului de ureche in partea inferioara este incarnata
natural si face corp comun cu obrazul. Astfel se
observa doua linii total diferite, cum era de asteptat.
Insa aici subsemnata, din cunoastere am observat o
particularitate genetica pe care desiguri românii o
cunosc din mosi stramosi: si anume, bucla lobului
încarnat de obraz, formeaza un unghi drept (foto,
fig.A), înseamnând ca persoana astfel identificata se
targe din starmosii nostri Dacii Liberi, ceea ce ar
indica ca fostul deputat, Sebastian Aurelian GHITA ar fi urmas direct al Dacilor Liberi, iar
celalat care prezinta „urechea mincinoasa” ar fi genetic un rezultat dintre incrucisarea unui
„soldat Roman” cu o „tânara fata Dacă”; femeile dacice erau tulburator de frumoase.

3.12. Al doilea aspect exprima neîndoilnic limbajului
corpului, când privirea isi tinteste mincinosul, ridicând
dintr-o sprânceana, întrebator si mirat (fig.B2, foto
element constitutiv n°3’, dreapta); sprânceana evident a
fost expres „masluita”. Ceea ce înseamna ca transmite
urmatoarea expresie vorbita:
- „Zau?! Chiar sunt Sebastian Aurelian Ghita?! Ia uita-te
mai bine, la ureche? Iar subsemnata as mai adauga: Chiar nu
observi ca eu, cel prins la Belgrad sunt corcitura de „soldat
Roman”, iar celalat este „Dac liber” disparut?!

Colaj foto document istoric - Aurelian Sebastian Ghita si strabunul Dac

3.13. Rezultaul obtinut: Potrivit expertizei tehnice efectuate pentru delimitarea
elementelor constitutive pe imaginile analizate de mai sus, s-a constatat ca fotografia
furnizata de Politia Româna si publicata de presa românesca, respectiv, Lumea Justitiei.ro,
la data de 14.04.2017, ora României 11:35 este rezultatul unei anchete de identificare
in flagrant al autorilor din grupul de crima organizata, care folosesc probe provocate si
fabricate in forma continuata cu scopul acoperirii urmelor persoanelor disparute prin
crime sângeroase, pentru a face loc „colonizarii” cu concursul unor elemente infiltrate
(defintio hybrida) in atributiile si rolul Statului Român, cu extindere si in Europa.
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103.

Fata de cele aratate mai sus, deontologii si specialistii in materie de la fata locului, vin
si cu alte cu probe inconturnabile, care corobor cu DENUNTAREA lui „ GHITA, PRINS LA
MOMENTUL POTRIVIT”, în acest sens cotidianul Lumea Justitiei.ro, clarificând impecabil
cadrul organizarii probelor provocate si fabricate, de aceasta data zis pe „teritoriul
SERBIEI”, un loc ales pe „sprânceana de bandit international” un Sat eurpean, dar care nu
face parte din Uniunea Europeana – UE, tocmai pentru a interveni „ extradarea”, un mijloc
premeditat pentru sustragerea de la disparitia fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA, cu
intentie directa provocând subit tergiversarea si zadarnicirea pentru aflarea ADEVARULUI.

104.

Prins intre lanturile sclavajului totalitarismului basisto-kovesist, jurnalistul Dan
ANDRONIC face eforturi supra omenesti de rezistenta intelectuala pentru a fi eliberat de sub
jugul acestui sclavaj, unde intreaga PRESA ROMÂNEASCA subzista aceleasi rezistente,
„libertatea de expresie”, devenind un mijloc de exploatare criminala pentru nabusirea
informatilor nesupuse totalitarismului basito-kovesist.

105.

Prin urmare se impune cunosterea implicarii extrem de curajoase a jurnalistului Dan
ANDRONIC, care face tot „imposibilul” si aduce PROBE CLONCUDENTE de la fata locului,
respectiv din SERBIA, colegii de la cotidianul Lumea Justitiei.ro (Luju.ro), publicând „câteva
fragmente din declaratiile lui Dan Andronic”, proba textul scant de mai jos, asezat pe fond
albastru, „cod corespondent de comunicare” cu Politia Româna, subjugata la fel ca jurnalistii.

Nota: Marcajele cu linii in rosu si albastu apartin subsemnatei pentru a sintetiza fondul.

106.

In aceste circumstante declaratiile jurnalistului Dan ANDRONIC, imperios necesita o
analiza juridica de rezultat.
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107.

Iata Declaratiile. Subiect, Dan ANDRONIC - juranalist la Evenimentul Zilei (proba
extras de text scanat, din articolul publicat de Luju.ro, din 14.04.2017, ora 11:35, de mai jos) :
„Acum înca suntem la cald. Inca bâjbâim. Am ascultat-o si pe doamna ministru de Interne
si din declaratia dânsei am inteles ca au fost facute supravegheri si în alte tari. Este de
presupus ca era filat. Se stia de mult unde este Ghita, cam de când s-a sifonat informatia
de la DNA la Dan Tapalaga. Cine a dat informatia a fost neprofesionist. Stiu de la surse ca
informatia a venit de la DNA. Cautarea unui fugar nu e o operatiune care sa desfasoara in
site-uri si ziare. In momentul in care au dat informatia ca m-am intâlnit cu el la Belgrad
era clar ca se stia ceva de Belgrad. Dar acum vedem ca nu a stat numai in Serbia, e un om
care s-a plimbat jumatate din Europa... Nu m-am intâlnit cu Ghita. Nu sa spun cu cine mam vazut in Sebeia. M-am intâlnit cu Ghita ultima data inainte sa fuga. In Serbeia m-am
intâlnit cu prieteni. Ghita nu mi-a spus ca vrea sa fuga. Daca mi-ar fi spus asta, i-as fi spus
ca e o tâmpinie. Cred ca fuga l-a ingropat si mai tare. Nu mi se pare ca a avut o strategie...
Am asistat la o operatiune in care s-a incercat identificarea resurselor lui Ghita, oameni,
bani, documente, pentru ca ce rost avea sa-l urmaresti in noua tari si sa nu-l arestezi.
Vorbim despre un pasaport care trece de orice control. Banuiesc ca nu e primul control la
care a fost supus. In Serbia a fost identificat ca urmare a filajului.
Cand ai un asemenea pasaport, atât de bine falsificat, apar mari semne de intrebare”.

a) Text n°1, supus analizei juridice : „Acum înca suntem la cald. Inca bâjbâim.” =
Subiectul semnaleaza începerea unei etape de cercetare, când lucrurile nu sunt inca
confruntate cu realitatea obiectiva.

b) Text n°2, supus analizei juridice: „Am ascultat-o si pe doamna ministru de Interne si
din declaratia dânsei am inteles ca au fost facute supravegheri si în alte tari. Este de
presupus ca era filat.” = Subiectul nu ignora declaratia data de „ministru de interene”,
doamna Carmen DAN, care face cunoscut publicului „ca au fost facute supravecheri si inalte
tari”, retinând „ca era filat”, respectiv „fugarul Sebastian Aurelian Ghita”.

c) Text n°3, supus analizei juridice: „Se stia de mult unde este Ghita, cam de când s-a
sifonat informatia de la DNA la Dan Tapalaga. „Cine a dat informatia a fost
neprofesionist. Stiu de la surse ca informatia a venit de la DNA” = Subiectul studiat, arata
ca are cunostinte unde este Ghita, lasând sa lunece pe ceea ce inca se „bâjbâie” informatia
strecurata de DNA (n.r. parchetul Directia Nationala Anticoruptie) la un alt jurnalist, Dan
Tapalaga, care sigur a primit ordin sub presiune sa faca valuri cu „prinderea lui Ghita”, caz in
care se constata ca a inceput acea „invaluiala” prin escrocheriile criminale DNA, argumentat
de faptul ca in primul rând astfel de informatii profesional sunt strict secrete, Subiectul
apreciind just „Cine a dat informatia a fost neprofesionist”, evitând sa acuze public DNA,
ceea ce pe fond înseamna, încalcarea cu grave consecinte a secretului profesional.

d) Text n°4, supus analizei juridice: „Cautarea unui fugar nu e o operatiune care sa
desfasoara in site-uri si ziare. In momentul in care au dat informatia ca m-am intâlnit cu
el la Belgrad era clar ca se stia ceva de Belgrad.” = Subiectul pur si simplu denunta ca este
vorba de o inscenatre prinderea „fugarului Ghita”, argumentat de faptul ca DNA a ordonat
jurnalistului Dan Tapalaga sa faca public stirea, doar când sefa DNA capatase informatia ca
Subiectul (Dan ANDRONIC) se afla la Belgrad sa se intâlneasca cu „fugarul GHITA”.

51/ 106

Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – laboratoire bénévole pour les droits internationaux
Tel : + 33 (0) 601259138; E-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com

Ultimii aderanți ai totalitarismului criminal „statul mafiot băsescu” - Vol.IV

Aceasta etapa însemnând inceputul declinului de competenta a DNA si demascarea
acesteia in flagrant delict – un grup periculos de crima organizata prin dominatia
teroarei si groazei de pierdere a vietii si libertatii.

e) Text n°5, supus analizei juridice: „Dar acum vedem ca nu a stat numai in Serbia, e un
om care s-a plimbat jumatate din Europa...” = Subiectul, având convingerea intima si
evident cunoscând adevarul, despre „prinderea lui Ghita” de la fata locului din Belgrad, nu face
altceva decât continuarea denuntului, facând referire directa ca este vorba de „un om care sa plimbat jumatate din Europa”. Adica unul dintre sclavii racolati de BASESCU si KOVESI,
capii grupului de crima organizata; sclav care în acest caz ar fi la curent cu toate atrocitatile
subite de Europa.

f) Text n°6, supus analizei juridice: „Nu m-am intâlnit cu Ghita. Nu sa spun cu cine mam vazut in Sebeia. M-am intâlnit cu Ghita ultima data inainte sa fuga. In Serbeia m-am
intâlnit cu prieteni.” = Subiectul pastreaza coierenta actiunilor in naratiune, si confirma, ca
nu s-a intâlnit cu Ghita, ci cu prieteni, astfel demascând ca DNA a transmis jurnalistului Dan
Tapalaga o informatie eronata, lasând-o pe zis sefa DNA, Kovesi intr-o nuditate neasteptata.

g) Text n°7, supus analizei juridice: „Ghita nu mi-a spus ca vrea sa fuga. Daca mi-ar fi
spus asta, i-as fi spus ca e o tâmpinie. Cred ca fuga l-a ingropat si mai tare.” = Subiectul
arata ca este un bun prieten de-al lui GHITA, care daca ar fi vrut sa fuga i-ar fi spus, drept
pentru care apreciaza ca scenariul DNA „l-a ngropat si mai tare” complicând aflarea
ADEVARULUI in ce priveste disparitia lui Sebastian Aurelian GHITA.

h)Text n°8, supus analizei juridice: „ Nu mi se pare ca a avut o strategie...” = Aceasta
expresie lasata spre final de comunicare de catre jurnalisitul Luju.ro care a selectionat „câteva
fragmente din declaratiile lui Dan Andronic”, devoaleaza ca nu numai colegul lui stia despre
adevarata disparitie a lui Sebastian Aurelian GHITA. „A avea o strategie” insemna a avea
oportunitatea de a intra intr-o actiune de lupta contra „statului mafiot basescu”, or Sebastian
Aurelian Ghita, dincontra, subit a fost „calcat in seara de Craciun”(Sorin Rosca Stanescu),
doborât in noaptea dinspre 19 – 20 decembrie 2016. Se crede ca Sebastian Ghita a fost
asasinat, ramânând in acelasi pericol social intreaga familie a acestuia, dintre care
fratele lui, cel care a semnat imputernicirea avocatiala in locul deputatului disparut,
care a si fost ticluit complice, ca-l insotea la Belgrad.

i) Text n°9, supus analizei juridice: „Am asistat la o operatiune in care s-a incercat
identificarea resurselor lui Ghita, oameni, bani, documente, pentru ca ce rost avea sa-l
urmaresti in noua tari si sa nu-l arestezi.” = Subiectul dupa ce a marturisit ca nu l-a
întâlnit la Belgrad pe disparutul Sebastian Aurelian GHITA, convinge ca ne aflam in fata unui
„sclav din grupul organizat de capii „statului mafiot basescu”; sclav obligat sa ucida pentru
care s-a investit altre „resurse” constând in „oameni, bani” si „documente” fara indoiala false.
Cu foarte multa finete jurnalistica, Subiectul studiat (Dan Andronic) lamurind pe fond ca ne
aflam in cazul „prinderii unui scalv capturat sa ucida”, despre care Sefa DNA stia ca acesta
exista sub ordin totalitaro-criminal basist „în noua tari”, dar care nu a dispus sa-l aresteze.

j) Text n°10, supus analizei juridice: „Vorbim despre un pasaport care trece de orice
control. Banuiesc ca nu e primul control la care a fost supus. In Serbia a fost identificat
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ca urmare a filajului.” = Subiectul atrage atentia asupra faptului ca „sclavul capturat” avea
document de identitate fals: „un pasaport care trece de orice control”;
k) ca si cum ar fi fost facut acest pasaport nu la intâmplare, cu amatori in falsuri, ci de
institutii specializate in domeniu, în acest sens, Subiectul, lasând teza deschisa
anchetei internationale: „Cand ai un asemenea pasaport, atât de bine falsificat, apar
mari semne de intrebare”.

l)

Rezultatul obtinut:

1.

Potrivit marturisirilor publice ale Subiectului studiat, respectiv jurnalistul Dan
ANDRONIC, de la Evenimentul Zilei, asa zisa „prindere a lui Ghita” la Belgrad (Serbia) nu
este cea adevarata, respectiv persoana „Sebastian Aurelian GHITA – administratorul
legal al Postului RAMÂNIA TV”, caruia i s-a zis „fugarul” de catre sefa DNA, Kovesi Laura
Codruta, dupa ce „fugarul” a fost hartuit criminal cu o violenta abominabila inainte de
disparitie, in public, i-a dat inapoi pâna si bufnitele primite cadou de la aceasta.

2.

Specialistii si deontologii in materie au constatat pe fond, ca asista in direct, public, la un
alt flagrant delict international organizat cu sprijinul autoritatilor din Europa, unde
Politia Româna si Procurorul General al României au un aport profesional de exceptie
„privind in aceeasi directie”, iar jurnalistii români o implicare compatibila inedita.

3.

Presa româneasca, desi este constienta ca se afla in pericolul social creat de
tentaculele identificate la prezenta elemente ale „statului mafiot basescu”, aceasta face
eforturi supra –profesionale, fara precedent, integrându-se a patra putere in stat.

108.

Considerente pentru care se impune CUNOSTEREA declaratiilor ministrului de
interne, Carmen DAN, publicate in acelasi articol de catre Luju.ro., depus mai jos proba, si
care ne releva aceeasi presiune criminala suportata in forma continuata de toti ministri de
interne, care au succedat in guvernarile criminalo-totalitariste identificate pe teritoriul
României, drept instrumente de insuire persoanala si de grup a functiilor STATULUI.
Declaratii ministru de interne, Carmen Dan:
„Autoritatile sârbe au avut toate informatiile in asa fel incât sa il poata retine.
Procedurile de extradare sunt specifice, in acest moment statul sârb, prin politie,
deruleaza proceduri specifice in sensul ca vor intocmi un dosar penal pentru ca a
prezentat documente false. Dupa finalizarea acestor proceduri, urmeaza procedura de
extradare care se deruleaza prin Ministerul Justitiei.in momentul in care va fi finalzata
procedura de extradare , politia romana se va deplasain Serbia si se va ocupa de
activitatile specifice de insotire, de aducere in România. In acest moment, el este sub
autoritatea politiei sârbe.”
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109.

Va rog sa observati cum insusi ministrul de interne, doamna Carmen DAN, public
atrage atentia unui scenariu regizat de grupul de crima organizata de D.N.A., argumentat
juridic de urmatoarele aspecte de neinlaturat:

a) Se fac declaratii pentru o persoana anonima, doamana ministru, omitând expres
numele si prenumele celui „retinut de autoritatile sârbe”.

b) Contrar procedurii de extradare, se declara o tergiversare de repatriere a persoanei
prinse, sub pretextul neconform procedurilor internationale in astfel de cazuri, când „fugarul
prins, zis Sebastian Aurelian Ghita” ramâne ilogic si neteminic la ordinul „politiei sârbe”,
care se ocupa de dosarul evident ticluit, pentru prezentarea pasaportului fals.

c) Deasemeni contrar procedurii de extradare, ministrul de interne, DENUNTA, ca abia
dupa ce „procedura de extradare va fi indeplinita de catre Ministrul Justitiei”, adica numitul
TOADER Tudorel, „Politia Româna se va deplasa în Serbia pentru a se ocupa de activitatile
specifice de insotire, de aducere in România”, ceea ce atrage atentia asupra aspectului de
zadarnicire aflarii adevarului, presa româneasca deja denuntând la rându-i, ca „Sebastian
Aurelian Ghita” nu va fi niciodata extradat, aceasta fiind si scopul bandei de crima organizata
de sefa DNA, fapt pentru care si ministrul de interne conchide in declaratiile sale: „In acest
moment, el este sub autoritatea politiei sârbe”, observându-se cum în mod repetat,
foloseste doar pronumele „el”, tinut in anonimat, fara sa i se dea deontologic numele si
prenumele „fugarului prins”, ceea ce convinge ca ne aflam in fata unui delict flagrant
organizat international, când autoritatile europene si internationale sa ia act de
pericolul social creat de profesionalismul unui grup de crima organizata, având in frunte
un fost procuror general si actual sef zis anticoruptie, in România – KOVESI Laura Codruta.

110.

În ce priveste pozitia
oficiala a Politiei Române, care
se afla intr-o absoluta legitima
aparare
a
securitatii
cetatenilor români de pe
intreg cuprinsul României si
din afara acestuia, in aceasta
cauza, ramâne viabil si de
necontestat ceea ce a stabilit si
constatat in fata JUSTITIEI
ROMÂNE,
când
informa
profesional ca fostul deputat
disparut, Sebastian Aurelian
GHITA, nu a parasit teritoriul
României. Proba sectiune de
text scanat din dreapta, din
sesizarea penala din 10 februarie
2017.

Politia NU MINTE!!!
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111.

Se constata ca in deplina procedura penala, luni, 24 aprilie 2014, Parchetul de pe
lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, condus de Procurorul General, Augustin LAZAR,
deschide un dosar penal in rem, urmare a dezvaluirilor jurnalistului Dan ANDRONIC,
privind fraudarea alegerilor din 2009, exact la 8(opt) ani dupa savârsirea unor fapte penale,
caz in care jurnalistul respectiv, dar si parlamentarii asa zisei comisii de ancheta, fac proba in
direct ca au comis faptele penale de omisiune si favorizare a infractorului.

112.

Cu toate acestea „Comisia parlamentara” neavenita, care intre timp printr-o
incredibila presiune criminala si-a asezat cu nume si prenume politicieni deveniti
„parlamentari” la alte alegeri fraudate grosolan, cele din 11 decembrie 2016, insista sa se
faca „ancheta parlamentara”, care in plus, asa dupa cum s-a demonstart si probat la
prezenta pe fond este constituita în contra ordinei constitutionale, in afara legilor .

113.

În aceste circumstante agravante va rog sa observati ca, aceste specimene de senatori
si deputati nu si-au respectat propriul lor REGULAMENT al CAMERI DEPUTATILOR, care la
Art.74, alin.(1) si alin.(2), prevede in clar:
(1) Anchetele parlamentare nu pot avea ca obiect investigarea unor fapte sau activitati
care fac obiectul unor anchete judiciare sau care se afla pe rolul unor instante de judecata.
(2) O ancheta parlamentara inceteaza de derpt in momentul deschiderii unor
proceduri judiciare privitaore la faptele sau activitatile care constituie obiectul ei, situatie in
care Biroul permanent al Camerei Deputatilor anunta organele de urmarire penala ca pot
avea acces la toate documentele referitoare la cazul in speta, aflate in arhiva Camerei
Deputatilor. (...)

114.

Prin urmare se constata ca liderii PSD si ALDE, respectiv numitii DRAGNEA Liviu si
POPESCU-TARICEANU Calin, in forma continuata au instigat prin CONSTRÂNGERE
CRIMINALA intrunirea unei astfel de Comisii parlamentare, BLOCÂND IREMEDIABIL accesul
la JUSTITIE, când ilegal si netemeinic a sucombat ROLUL Parchetului de pe lâng a Inalta Curte
de Casatie si Justitie in efectuarea cercetarii penale, deoarece in ziua urmatoare, respectiv
marti, 25 aprilie 2017, Camera Deputailior dispune de o hotarâre, privind infiintarea vadit
ilegala a „Comisiei speciale pentru verificarea aspectelor ce tin de organizarea
alegerilor din 2009 si de rezultatul scrutinului prezidential”. FOARTE GRAV!!!

115.

Va rog sa observati ca numitii lideri PSD si ALDE, aratati de mai sus, au speculat sa
obstructioneze Parhetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie –PCCJ la bunul plac
selectionând ce sa ancheteze in imbecila lor „ancheta parlamentara”, cu viclenie infiltrându-se
in atributiile JUSTITIEI ROMÂNIEI, fatis cu o escrocherie ticluita, sustragându-se de la faptele
pentru care PICCJ oficial prin comunicatul din 24 aprilie 2014 informa ca va face cercetarea
penala, pentru faptele de „abuz in serviciu si de falsificare a documentelor si evidentelor
electorale", care pe fond sunt savariste in forma continuata de asa zisii deputati.

116.

Asa dupa cum rezulta din textul inetegral publicat de Biroul de informare al PICCJ, si
redat mai jos, proba concludenta:
„Biroul de informare si relatii din Cadrul Parchetului de pe lânga inalta Curte de C asatie si
Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: In cursul zilei de
astazi, 24 aprilie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de
pe lânga Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal care s-a constituit ca urmare a
informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic si conform carora exista
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suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice
si/sau persoane, altele decât cele prevazute de lege.
In cauza se fectueaza cercetari in rem sub aspectul savârsirii infractiunilor de abuz in serveciu
si de falsificare a documentelor si evidenteleor electorale. Pe masura derularii cercetarilor vom
informa opinia publica”.

117.

Mai mult: Procurorul general al României, domnul Augustin LAZAR, nu numai ca
a lasat la vedere o INTUITIE (pretentia criminalo-totalitara de a sti din ceea ce urma sa faca
sau sa nu faca persoanele vizate a fi exterminate), ci cu foarte multa SINCERITATE si
profesionalism informeaza direct, din timp, ca aceasta „comisie de ancheta”
parlamentara sa analizeze asupra LEGALITATII cercetarilor pentru care se insita public ca le
va face pentru prajiturile consumate de persoana KOVESI Laura Codruta in noapta alegerilor
prezidentiale din 2009, la masa privata a d-lui OPREA Gabriel, in casa lui, tocami când
sarbatorea aniversarea primarului ONŢANU, nu mai stiu de la care Sector de Bucuresti, care
s-a dat sortii sa pice exact in noaptea alegerilor prezindetiale de acum 8 ani, in 2009 . Ei, si
daca chiar ar fi sarbatorit „victoria fraudelor votului, presedintelui impostor Basescu Traian”,
parca nu era acelasi lucru si pentru celalat, contra canditat, Mircea GEOANA? Totalitarismul
parvenitilor de peste nopate, era de neinlaturat. Tradarea si inalta tradare se dadea la stafeta.

118.

Cu toate acestea zisa „comisie de ancheta” din pricina, prinde aripi muribunde, îsi
aseaza in frunte un întârziat in cunoasterea Constitutiei României si legislatiei in
materie in vigoare, respectiv pe un oarecare zis „deputat”, NICOLICEA Eugen, care ilegal
si cu o vadita presiune criminala, îsi permite o divizare a Parchetului de pe lânga Inalta
Curte si Casatie si habotnic isi insuseste, adica fura, acapareaza din activiatea si rolul
Parchetului, anuntând nestingherit într-o lunga letargie totalitara, ca va face o ancheta, in
afara de faptele penale pentru care PICCJ se afla LEGAL cu dosar deschis, acesta (Nicolicea
Eugen) IMPUNÂND, in forma continuata scoaterea in afara legii si Constitutiei a ROLULUI si
FUNCTIEI Parchetului, condus de domnul Augustin LAZAR, care are in competenta zisa
ancheta parlamentra in intregl ei, astfel zisul deputat, public ordonând, textul de mai
jos, scant si depus PROBA CONLUDENTA:

119.

Mai mult, întârziatul sau mai exact zis grav retractatul in CUNOASTEREA ORDINEI
CONTITUTIONALE, in speta numitul presedinte al Comisiei juridice a Camerei
Deputatilor, NICOLICEA Eugen, ameninta si instinga cu grave consecente în public pe
postul de televiziune Antena 3, ca

demersul PICCJ reprezinta „o smecherie (n.r. o

golanie, sarlatanie, escrocherie) facuta de procurorul general (n.r. Augustin
LAZAR) pentru a bloca ancheta” si ca „va plati (n.r. va subi un rau) pentru
acest lucru” . Rezulta si se probeaza ca zisul depuatat ajuns presedinte parvenit peste
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noapte venea de sub cupola unui COMPLOT din gasca lui aleasa pe sprânceana mafiota,
exlusiv, doar cu membri (deputati) PSD si ALDE. [Proba extrasul de text de mai jos, publicat de
Luju.ro, marti, 25 aprilie 2017, 16:34, ora Româinei (marcajele in linii de culoare rosu si
albastru apartin subsemnatei)].

120.

Astfel zisul deputat parvenit, NICOLICEA Eugen, cu buna stiinta, ignoreaza
TOTAL eleganta profesionala si buna-credinta a Procurorului General aflat in exercitiu,
dl. Augustin LAZAR, când domnia sa PREVENEA OFICIAL „in rem” orice incalcare a legii
penale in acesta materie, chiar cu o zi inainte, asa dupa cum s-a aratat mai sus.

121.

Adica i s-a dat muran-n gura sa citeasca Constitutia si tot nu s-a lamurit?! De
ani de zile asa zisii parlamentari isi permit sa fraudeze electoratul român, furând voturile
ceatenilor de la o legislatie la alta, ucigând democratia si rolul Statului de Drept al României.

122.

Prin urmare, va rog sa observati ca pe fond, sunt intrunite elementele constitutive
ale ART.72, alin.(2) si (3) din Constituitia României, când cele doua camere, Senatul si
Camera Deputatilor, prin asa zisii presedinti aflati in exercitiu, respectiv numitii
DRAGNEA Liviu si POPESCU TARICEANU Calin, carora li s-a asociat in grupul organizat
pentru savârsire infractiuni si presedintele Comisiei juridice, respectiv numiul
NICOLICEA Eugen, au incalcat cu grave consecinte atributiile constitutionale si legale în
materie, fara precedent, uzurpând ROLUL si FUNCTIILE Parchetului de pe lânga Inalta
Curte de Casatie si Justitie, zadarnicind aflarea adevarului; blocând iremediabil cu grave
consecinte, procedura penala de extindere a cercetarii penale „in rem”, favorizând infractorul,
in concurs uzurpând in flagrant delict ROLUL si FUNCTIILE JUSTITIEI ROMÂNE, putere
separata in Stat, astfel elementul constitutiv de cerectare cerut de legea penala „in rem”,
trecând la cel de identificare perecisa a infractorilor, cu nume si prenume, calificati suspecti.

123.

Parlamentul este putere separata-n Stat si nu se ocupa decât strict de LEGIFERARE,
iar „comisia de ancheta” oricare ar fi, „speciala” sau nu, nu pot sa depaseasca dispozitiile ART.
75 din Constitutie, privind Sesizarea Camerilor si dezbaterile publice propuse de
institutia Procurorului pentru deputati si/sau senatori aflati in culpa penala in baza unor
dosare penale intocmite si inaintate Parlamentului, potrivit ART.72 din Constitutie, ca
urmare a „beneficiului de imunitate parlamentara data unor banditi” de care se prea
bucura, unii cocotându-se ametitor deasupra legii, distrugând viata unui popor intreg.

124.

De la fata locului, Palatul Parlamentului Bucuresti s-a aflat ca aceasta comisie
parlamentara este formata numai din membri PSD si ALDE, ceilalti parlamentari senatori si
deputati de la celelalte pardide AU REFUZAT sa se IMPLICE in frauda savârsita in direct si
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in flagrant delict organizat cu OBSERVATIILE sepcialistiilor EUROPENI si INTERNATIONALI,
pe fond acestia (parlamentarii celorlalte partide) DENUNTÂND frauda alegerilor din 11
decembrie 2016, fata de care trebuie luate masurile legale prin extinderea cercetraii
penale prevazute de Art.311, Codul procedura penala, de catre Parchetul de pe lânga
Inalta Curte de Casatie si Justitie la dosarul penal înregistrat, luni, 24 aprilie 2017.

125.

Legaturi de cauzalitate. Documente.

a) Cum era de asteptat, ne lovim de aceeasi presiune criminala exercitata de „Conducerea
Directiei Nationale Anticoruptie - DNA” si in cazul „Gbariel OPREA” caruia i s-a mentinut
calitatea de „inculpat” in alt dosar, decât cu cel al asasinarii/omucidre din culpa a tânarului
politist Bogdan GIGINA, seful de coloana oficiala a fostului ministru de interne, nimeni altul
decât acelasi domn Gabriel OPREA.

1.

Iata de ce zis „inculpatul” Gabriel OPREA se afla in mare verva printre „dezvaluirile
jurnalistului Dan ANDRONIC”, care a ticluit atât de TRANSPARENT denuntul, incât nu mai
avem nevoie de niciun fel de argumentare juridica, insa pentru ca ne aflam in fata a „doi
avocati si trei judecatori ” care s-au straduit sa COMUNICE cu opinia publica de la Inalta
Curte de Casatie si Justitie si sa arate ca se afla sub o incredibila PRESIUNE CRIMINALA,
(proba foto si sectiune text, de mai jos, publicat de Lumea Justitiei.ro, joi, 27 aprilie 2017,
16:35) au recurs la o „compunere” în ce priveste eterna „neconstitutionalitate a
abuzului in serviciu”; neconstitutionalitate care in drept si-a epuizat orice cale de
reinvocare, din momentul in care s-au scurs cele 45 de zile de la publicarea in
Monitorul Oficial al Deciziei CCR nr.405/2016, PARLAMENTUL in mod TACIT lasând sa
produca efecte juridice doar sintagma contestata „îndeplineste in mod defectuos”.

2.

Prin urmare se impune argumentarea juridica in ce priveste aparitia acestei grave erori in
recidivarea in drept a ridicarii neconstitutionalitatii aceleasi norme juridce, in speta Art.29 7,
alin.(1) Cod penal din 2014, cod care in plus este lovit de nulitate absoluta si recunoscuta de
Justitia României.

3.

Pentru acest lucru se impune cunosterea textului inaintat la Curtea Constitutionala
Româna, semnat de „inculpatul OPREA Gabriel” prin doi avocati, in speta, domnii, Dan
LUPASCU si Iulian IONITA, care la punctul „3. Critica de neconstitutionalitate” din cerere
astfel adresata incearca sa ocoleasca ADEVARUL OBIECTIV, potrivit caruia IMPERATIV
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„abuzul in serviciu” produce efecte juridice ca urmare a operarii a CCR privind
„neconstitutionalitatea” din 23 august 2016.

4.

Iata „Critica de neconstitutionalitate”, cum bine insusi dl. OPREA Gabriel prin cei doi
avocati, total neconvingator, atragea atentia la punctul 3. din cerere, aratând ca este vorba de
o „pretinsa neconstitutionalitate” , ci nu de o constatre indubitabila si fara echivoc, dupa
cum argumentarile juridice in matrie o cere, in plus si cu inserarea obligatorie a numarului
articolului din Codul penal, care face discutia in cauza. Insa pentru DENUT chiar nu trebuia
specificat si bine a facut.
„Legiuitorul nu a stabilit un prag valoric al pagubei in cazul infractiunii de abuz in
serveciu(infractiune de rezultat), ceea ce nu permite delimitarea de celelate forme ale
raspunderii juridice.
In estenta, pretinsa neconstitutionalitate vizeaza lipsa de previzibilitate si accesibilitate a
dispozitiilor legale criticate de modul de definire a infratiunii de abus in serviciu in Sodul penal,
sub aspectul consecintelor produse.
Data fiind dependenta pe plan normativ a art.132 din Legea 78/2000 de dispozitiile care
incrimineaza abuzul in serviciu in Codul Penal, de care sunt indisolubil legate – din cauza
caraterului de norma de trimitere – criticile de neconstitutionalitate privesc si aceste prevederi
legale.
In acest context, sublieniem ca argumentarile noastre sunt diferite de cele invocate de autorii
exceptiilor analizate si respinse cu ocazia pronuntarii Deciziei CCR nr. 405/2016.”
 Proba sectiune text, de mai jos, publicat de Lumea Justitiei.ro, la data din 27.04.017 16:35

5.

În primul rând va rog sa observati ca se urmareste inocularea criminala a aceluiasi „prag
valoric” care a facut OBIECTUL OBROGARII OUG/13/2017, ca urmare a interventiei
democratice a poporului român pe timpul flagrantului delict desfasurat in direct, prin grija
fostului Ministru de Justitie, Florin IORDACHE sacrificat, fiind silit de imprejurari sa-si dea

demisia de onoare din functie, dar nu inainte de a fi DENUNTAT public manevra
criminala a grupului de crima organizata, identificat „statul mafiot basescu”, seful acestuia,
fostul presedinte impostor, BASESU Traian, supraveghind orice miscare, sa-i iasa pradarea
bunurilor societatii românesti cu „un prag”, ticluit chiar „fara limite”, rânjind nesatios din loja
Comisiei permanente a Senatului anuntându-si o alta impostura de „seantor” unde îl are
aderant afectiv si plin de amor totalitar pe acolitul POPESCU TARICEANU Calin – zis
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presedinte de Senat, „consolidând” astfel un pericol social imens, si fata de care organele in
drept intern si international trebuie sa ia masurile necesare.

6.

Obsesia „pragului” de a prada si ce a mai rams dupa jaful national pe mandatele
muribunde ale fostului presedinte impostor, Basescu Traian, iata ajunge din nou in bratele
„cuplului statului mafiot”, respectiv BASESCU – KOVESI, când printr-o vadita presiune
criminala, zisul „inculpat” OPREA Gabriel a acceptat sa faca marturii mincinoase ca in
noaptea alegerilor prezidentiale 2009 se afla in casa lui, la „masa privata”, numita
KOVESI Laura Codruta si ce sa vezi, si conducerea SRI de atunci, domnul George MAIOR
si generalul locotent, Florian COLDEA. „Hopaaa, a zis sarmanul popor! O alta manevra
criminala, dupa ce dezvaluirile disparutului Sebastian Aurelian GHITA” nu a multumit cuplul
odios KOVESI-BASESCU, doar cu destituirea din functie a generalului COLDEA sub o presiune
criminala halucinanta , amenintând direct INTREG aparatul de supraveghere si ordine
publica al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justie; al Serviciului Român
de Informatii si al Politiei Române; si toate acestea au fost ticluite pentru seara de joi, 5
ianuarie 2017, de catre numitul BASESCU Traian, tintind „inaintas” pentru aceeasi „culpa
privata” a partenerii, „doamna KOVESI”.

7.

Rezulta demascarea esentiala: pe lista de exterminare, se aflau si domnii

George MAIOR si Florian COLDEA, fosta conducere SRI, care gratie integritatii si
intrasigentei profesionale au resuist sa tina dreapta axa Statului si democratia României,
într-o continua lupta si rezistenta intelectuala cu cea mai perversa calasa politica pe care
omenirea a cunoscut-o vreodata; altfel România ar fi fost rasa de pe Continentul Europei,
asa dupa cum indubitabil si fara echivoc documentele interne si internationale le confirma .

8.

Specialistii si deontologii in materie in acest sens, observând indubitabil psihologia
aceleasi „sarlatanii”, care de aceasta data si-a mutat in alta „spatiu privat” – chiar in casa
zisului „inculpat” Gabriel OPREA, demascându-se astfel „schimbul de avanataje directe”
pentru obtinerea unui amendament persoanl indreptat catre Curtea Constitutioanla, si
astfel zisul „inculpat” sa iasa de sub culpa discutabila si reprobabila, de a fi achizitionat un
atoturism pentru Ministerul de Interne de la o subdiviziune a ac eluiasi Minister, zis
„fondurile DIPI”.

9.

Unde este abuzul in serviciu?!!! Raspuns: numai in interesul se pare de aceasta data a
zisei, sefa DNA, KOVESI Laura Codruta, pentru a se debarasa de domnul Gabriel OPREA, care
a DENUNTAT public, ca i-a atribuit fara mertit aceleasi zis sefa DNA, tilul de „COLONEL”
pentru care a fost remunerata fictiv de la Bugetul Statului. Iata de ce domnul Gabriel
OPREA suporta aceasta presiune criminala?! Fara indoiala dumnealui se afla pe lista
exterminarii a „statului mafiot basescu”, constându-se ca are mare nevoie de PROTECTIE din
partea autoritatilor române; la fel si avocatii dumnealui, exsitând precedente abominabile
cu persecutarea si chiar impuscarea avocatilor luati in vizor de catre „Conducerea DNA”, cum
a fost cazul avocatului Veronel RADULESCU.

10.

Prin urmare premeditarea obtinerii unui amendament sub presiune criminala prin
care C.C.R. sa treaca la DUBLA ACTIUNE urmarita de „cuplul statului mafiot basesu”, pe de o
parte sa prepare o proba de inalturare asa zisului „abuz in serviciu” cu care a fost „agatat”
fostul ministru de interene, Gabriel OPREA care la scarpinat spatele sa DENUNTE ca a facut-o

60/ 106

Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – laboratoire bénévole pour les droits internationaux
Tel : + 33 (0) 601259138; E-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com

Ultimii aderanți ai totalitarismului criminal „statul mafiot băsescu” - Vol.IV

fictiv COLONEL pe – KOVESI laura Codruta , iar pe de alta parte, sa revina asupra Curtii
Constitutionala cu alta presiune criminala in forma continuata si sa se consume premeditarea
jafului societatii românesti, prin inocularea unui „prag valoric”; prag valoric despre care
PARLAMENTUL Român din 2016 nici nu avrut sa auda, RESPINGÂND orice tentaiva a unui alt
jaf national, de care evident, Parlamentul stia mai multe la acea vreme, urma COLONIZAREA.

11.

Dovada cu forta probatorie autentica , dispusa de Justitia României,

nesupusa ordinelor criminale totalitare basisto-kovesite; acea Justitie a României, care
si-a pastrat integritatea de JUSTITIE INDEPENDENTA ca putere separata-n Stat. Este
vorba de Hotarârea nr.23 martie 2017 pronuntata de instanta Tribunal Arad in dosarul
nr.1119/108/2017, prin care se constata cu autoritate de lucru judecat, ceea ce CONSTITUTIA
in vigoare dispune fundamental si neconditionat, Justitia Româna Independenta si
neslugarnica totalitarismului, a dispus aratând: „Potrivit dispozitiilor art.147. alin.1
Constitutie prevad urmatoarele: ’(1) Dispozitiile din legile si ordonantele in vigoare, precum
si cele din regulamnete, constatate ca fiind neconstitutionale, si inceteaza afectele juridice la
45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale daca, in acest interva, Parlamentul
sau Guvernul, dupa caz, nu pun de acord prevederilie neconstitutionale cu dispozitiile
Constitutiei”; asa dupa cum rezulta neindoilnic din articolul publicat de presa „Abzul in
serviciu nu mai produce efecte” la data de 25.04.2017, 16:31 (ora României), depus proba cu
valoare autentica, mai jos.

b) O alta legatura de cauzalitate, ridica problema ingenuncherii efective a JUSTITIEI
ROMÂNE, când in forma contiunata si agravanta planeaza deasupra INDEPENDENTEI
JUSTITIEI aceeasi amenintare cu disparitia sau represiuni totalitare, media si presa
româneasca ca intrega opinie publica internatioanla, asistând siderate la determinarea
Inspectiei Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii si ulterior al Plenului Consiliul
Superior al Magistraturii - CSM sa-si iasa din matca constitutionala si legala si sa transmita
public cea mai odioasa presiune criminala pe care a subit-o în indeplinirea atributiilor de
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serviciu public, de la reînvestire in Inuarie 2017 cu NOI MEMBRI (judecatori si procurori).
Proba articolul de presa publicat joi, 27.04.2017 17:59, cu titlul „SA NU SE SUPERE
DOAMNA”, aratat mai jos.

1.

Este cât se poate de evident ca „Doamna Kovesi nu s-a suparat”, insa „Doamna
Românie umilita, batjocorita cu peste 7 milioane de persoane disparute” sigur, s-a
suparat, puânudu-si intrebarea: Cum este posibil ca acesti zis „superiori ai Justitiei Române”
sa mai dea ochi in ochi cu cetatenii, cu colegii, cu presa si media, cu proprii lor copii.

2.

Insa dintre toate doamnele suparate, cred ca va ramâne pentru o eternitate, „Doamna
GHITA”, mama fostului deputat Sebastian Aurelian GHITA (disparut), ale caror dezvaluiri
au facut OBIECTUL apararii prestigiului zis sefei KOVESI Laura Codruta, careia cu multa
viclenie, Inspectia Judiciara CSM, i-a dat titlul de „sistem judiciar”, in plus grav confundat
sau nu, cu „prestigiul justitiei”. Cât despre „Supararea doamnei DRAGOMIR” careia i-a fost
asasinat fiul Daniel alaturi de nora acesteia, Marinela Zoica, va ramâne in seama Fulgerului
din senin, sa-si mai aduca aminte de existenta acestora, cum un intreg popor SUFERA de mai
bine de 15 ani de zile, pentru toate atrocitatile subite sub acest „sistem judiciar” criminal,
intrebându-se unde sunt disparuti cei peste 7 milioane de români?

3.

Se demasca astfel si ultimii aderanti ai totalitarismului criminal basisto-kovestist al
„statului mafiot basescu” din cadrul acutalului „CSM in majoritate”, care au semnat cu
nume si prenume, deoarece potrivit normeleor penale interne, coroborate cu Art.25
din Statul de la Roma, republicat prin Declaratia din 25 Martie 2017 a celor 27 Stat e in
calitate de Parte la Statut raspunderea este individuala in acesta cauza.

4.

Specialistii si deontologii in materie au constatat fara sa greseasca ca si acest Consiliul
Superior al Magistraturii - CSM/Ianuarie 2017 este atins de sindromul idiotismului cu
consecinte deosebit de grave asupra COMPETENTEI si INDEPENDENTEI Justitiei
Române, când instigarea la ura si disparitiile fiintei umane au ramas aceeasi exploatare
cu SCOPUL imbogatirii ilicite.

5.

Se impune de urgenta si cu precadere suspendarea din functii ai membrilor Inspectiei
Judiciarea CSM, care au semnat si au impus nedem, nelegal si alarmata pentru
societate o cercetare vadit partinitoare, aducând o grava atingere independetei Justitiei,
grav CONFUNDATA cu „independenta sistemului judiciar”, care nu face parte din JUSTITIA
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ROMÂNIEI ca putere separata-n Stat, asa dupa cum reiese din dispozitivul inserat de
Raportul nr.268/IJ/59/DIP/2017, cu urmatorul dictat totalitar: „Aceste afirmatii sunt
de natura sa afecteze prestigiul sistemului judiciar deoarece se altereaza increderea
opiniei publice in legalitatea si scopul procedurilor judiciare realizate de procurori
precum si a competentei persoanelor cu functii de conducere. Afectarea prestigiului
justitiei determina indirect si afectarea independetei sistemului judiciar deoarece prima
notiune reprezinta un criteriu de evaluare al celei din urma.”
Nota deontologica: Va rog sa observati incultura prin care a reusit aceast autorii acestui zis
Raport sa se impuna in fata Plenului CSM, „Justia” fiind catalogata „o notiune”, ci nu o putere
separata-n Stat. „Conducerea DNA” nu face parte din JUSTITIE, o CONFUZIE expres creata
pentru a însela opinia publica.

6.

Or „sistemul judiciar” este un organism care activeaza SEPARAT de Justitie, având ca
obiect cercetarile penale conform Legilor organice in baza carora functioneaza Directia
Nationala Anticoruptie, fiindca despre aceasta este vorba, refrinta facându -se la „procurori
DNA” ci nu la „procurori” in general, cum cu viclenie s-a pua aceeasi palarie de paie pentru
procurorii. În concret „sistemul judiciar” este reprezentant de Parchetul General si Politia
Româna – Sectia judiciara, iar pentru cazuri de exceptie, Serviciul Român de Informatii.

7.

De la fata locului s-a aflat ca aceasta „majoritate CSM” care s-a solidarizat cu crima
organizata pe teritoriul României drept aderanti ai totalitarismului criminal, s-ar fi prelevat
de „votul democratic” cu intentie directa, punând pe seama de „eroare” a inversat „numarul
voturilor contra - majoritar” cu „numarul voturilor pentru – minoritar”; „comisia de
numarare a voturile speculând „votul secret”. Deontologii in materie apreciaza ca
numarul voturilor contra ar fi izbitor: 97%.

8.

Si aceasta explica ca nu avea cum sa fie „cumparate” voturile membrilor CSM si ca idiotii
sa se asocieze cu grupul criminalo-totalitarist identificat pe teritoriul României, condus de zis
„sefa DNA Kovesi Laura Codruta –careia cu viclenie Inspectia Judiciara CSM a indus
„Conducerea DNDA”, care, deontologic inseamna cu totul si cu totul altceva .

9.

In concret veti afla doar 3 (TREI) vouturi „pentru” acestui Raport mizerabil si
acestea date cu temerea fabricarii altor dosare cu „membrii noi ai CSM”, fiind recent creat
un precedent, doau dosare fabricate expres de „Conducerea DNA - Kovesi”, amenintând
DIRECT pierderea libertatii sau si mai grav disparitia acestora odata incatusati.

10.

SE IMPUNE VERIFICAREA SEMNATURILOR „pentu” si „contra” si constatarea
ADEVARULUI OBIECTIV in cauza. Intrucât acest lucru nu mai necesita ceea ce presa
româneasca cerea prin publicatia
din 17.04.2017 17:59, „votare la
vedere”,
pentru
a
se
„responsabiliza fiecare judecator
si procuror ce isi reprezinta
colegii in acest for” , fiindca aici
este vorba de o grava asociere la un grup de savarsire infractiuni si favorizarea
infractorului, care in conditiile distrugerii României si Europei, nu se poate tolera.
Potrivit dreptului intern si international raspunderea este individuala si prin exceptie,
compabitibila cu raspunderea SEFULUI care conduce o colectivitate.

63/ 106

Cabinet sociojuridique – pierre-richard et maria crocy – laboratoire bénévole pour les droits internationaux
Tel : + 33 (0) 601259138; E-mail : cabinetsociojuridique@gmail.com

Ultimii aderanți ai totalitarismului criminal „statul mafiot băsescu” - Vol.IV

11.

Dovada indubitabila din care rezulta ca Inspectia Judiciara CSM, fie s-a aflat sub o
cumplita presiune criminala, fie a fost cumparata prin trafic de ifluienta , favorizând
infractorul, in speta, numita KOVESI Laura Codruta, rezulta fara niciun echivoc de la
punctul 2, din Raportul nr.268/IJ/59/DIP/2017, publicat de presa in acelasi articol
aratat mai sus, din care s-a extras textul integral, de mai jos:

12. Aceasta constatare de catre Inspectia Judiciara CSM, musamalizeaza ADEVARUL
OBIECTIV si se constituie un grosolan fals in declaratii publice, care produce efecte
juridice, in contra pacii si linistei acelor „mii sau poate sute de mii de români” care „au
inceput sa sufere” pentru tot dezastrul si atrocitatile din România, „si sa fie târâti in procese
si dosare neadevarate, facute pe probe false si care nu refelcta realitatea”. Prin urmare,
declaratiile fostului deputat, Sebastian Aurelian GHITA,
exprima ADEVARULUI
OBIECTIV, relevând „modul arbitrar de realizare a activitatii judiciare de catre
procurori”, evident procurori DNA, care au facut acte „contrar principiului lagalitatii
procesului penal”, dovedit indubitabil de sutele de dosare care au fost ACHITATE sau pur si
simplu intoarse definitiv de JUSTITIE pentru LIPSA de PROBE, denuntatorii, multi dintre ei,
recunoscând in fata JUSTITIEI presiunile subite de la „procurorii DNA”, in schimbul
cumpararii de libertate.

13. Pentru concretizare consider ca merita probat din sutele de achitari, cu cea mai recenta,
chiar pe când Inspectia Judiciara CSM se scremea din toate iratiunile public sa afisesze
acte mincinoase pentru a induce in eroare, ca zis „Sefa DNA” inseamna „Conducerea DNA”,
albind fara urma de bun simt crimele contra umanitatii savârsite in grupul creat de
cuplul odios BASESCU-KOVESI, de mai bine de 14 ani.

14. Presa se intreaba pe când si „ministrul Justitiei” va lua masuri. „Vai! Vai! Vai! De trei ori
Vai!” Ministrul de justitie in speta numitul TOADER Tudorel i-a inlesnit in palgiatul „Sefei
DNA”, pentru care a facut un discurs public cu viclenie, incercând sa insele opinia publica,
DOCUMENTUL OFICIAL prin care s-a constat plagiatul este de merit si de nu de sactiune,
promovând discriminarea si ura, fostul prim-ministru Ponta si inca altii li s-au retras titlul de
„doftore”. Ceea ce probeaza ca numitul TOADER Tudorel public si-a demonstart aderenta
la totalitarismul criminal indentificat pe teritoriul României, si fata de care trebuie luate
masuri cu precadere si de urgenta.

15. In aceste conditii mizerabile nu se
mai poate trai intr-o societate
guvernata de legi prin atributiile
Statului de drept. Ajunge cu aceste
capuse care fura si batjocoresc poporul
de ani de zile.

16. Toate

aceste aspecte SUNT DE
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NOTORIETATE INTERNATIONALA, dintre care cazul fabricarii dosarului „Spioni israelieni
Black Cube – LONDRA”, caruia i-au fost ticluite „persoane mincinoase” care sa acopere
disparitia ofiterilor SRI, Daniel si Marinela Zoica DRAGOMIR, si pentru care Inspectia
Judiciara CSM, acum face proba in direct si public international ca s-a asociat si a
favorizat infractorul. Cum sa nu sufere mii sau poate sute de mii de români?! Dar au suferit
pe atâtea mii si sute de mii de Francezi, Germani, Lononezi etc.

17. Un alt aspect extrem de grav constatat fara eroare, potrivit investigatiilor epistimologice
la fata locului, s-a descoperit ca Raportul nr.268/IJ/59/DIP/2017, al carui autor este
Inspectia Judiciara CSM, se constituie in acelasi timp o PROBA PROVOCATA, pentru
sesizarea „SOS România – Persecutarea colectiva si crimele contra umanitatii pe teritoriul
Românie” expedita la data de 10 februarie 2017, in format electronic la Parchetul de pe lânga
Inalta Curte de Csatie si Justitie si organelor competente din Europa si SUA, unde la
paragraful 238, pag. 105/236, (proba sectiunea de test si colaj numar de pagina, de mai jos),
este pus in vederea organului de cercetare EXACT ceea ce Raportul Inspectiei Judiciare de
mai sus, la pct.2, musamaliza din ADEVARUL OBIECTIV de notorietate.

18. Deasemeni s-a constat o alta

proba provocata, pusa la dispozitia suspectilor, in speta a
numitului BASESCU Traian, in acest sens Raportul nr.268/IJ/59/DIP/2017, acoperind
identificarea „satului mafiot basescu”, recunoscut de el-insusi, fostul presedinte impostor,
BASESCU TRAIAN, public, la aceeasi televiziune ROMÂNIA TV, joi seara, 5 ianuarie 2017, cu
scopul intimidarii Procurorlui General al României si al declansarii unui atac extrem de
virulent si pericolos direct catre SRI, soldat cu fortarea demisiei directorului adjunct SRI,
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Florian COLDEA, dar si destituirea din functie a procurorului Mircea Negulescu, procurorul
de caz al deputatului disparut, Sebastian urelian GHITA. In aces sens in dispozitivul
Raportului din speta, se insereaza urmatorele: „la data de 3 ianuarie 2017 Sebastian Ghita
a prezentat o presupusa discutie dintre fostul presedinte Traian Basescu si o persoana
neidentificata pe baza careia concluziona ca justitia s-a infaptuit in afara cadrului legal”.

19. Proba concludenta in dovedirea

probei fabricate si descrise la paragraful precedent o
reprezinta aceeasi sesizare penala „SOS România” din 10 februarie 2017, care la
pag.122/236, la paragraful 3., (aratat in sectiune text de mai jos), surprinde si un fals
indeclaratii in forma continuata, masluindu-se intre ghilimele alta expresie, decât cea folostita
de „fostul presedinte Traian Basescu”, metionnându-se drept o „presupusa discutie dintre
fostul presedinte Traian Basescu si o persoana neidentificata”, astfel in Raportul
nr.268/IJ/59/DIP/2017 Inspectiei Judiciare SCM. In timp ce, pe fond, nu este vorba de o
„presupusa discutie”, ci de o proba recunoscuta in direct de catre numitul BASESCU
Traian; proba directa care a produs efecte juridice.

20. Cred

ca nimeni nu se astepta la o asa decadere ielgala si morala a Inspectiei
Judiciare CSM, care a fortat cu „mâna criminala” Plenul CSM cu asa zisul Raport
nr.268/IJ/59/DIP/2017 – un fals in declaratii publice fara precedent. Da! Dupa cum bine
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observase deontologii in materie, „sindromul idiotismului” se face cu-adevarat simtit in rândul
asa zisilor „superiori magistrati”, care au amre nevoie de vindecare si educatie in materie.

21.

Deasemeni nu trebuie scapat din vedere ca acelasi Raport nr.268/IJ/59/DIP/2017
incalca cu grave consecinte dreptul fundamendal la „libertatea de expresie”, când au
fost condamnate cu vadita rea-credinta si partinire „comentariile”, in sens deontologic,
„opiniile” invitatilor de pe platourile de televiziune a emisiunilor „Ora de vârf” România TV si respectiv, „Sinteza zilei” – Antena 3, constatându-se ca ar exista suspiciuni
rezonabile de exterminare a realizatorilor acestor emisiuni, care s-ar pare sunt marori jenanti,
precum fosta judecatoare, Camelia Bogdan, recent destituita din functie pentru ca printre
altele a indraznit sa-si croiasca un capat de aparare, inserând numele sefei DNA, KOVESI
Laura Codruta, in dispozitivul DECIZIEI de confiscare a SEDIULUI ANTENA 3, insarcinând-o
direct sa se ocupe de EXECUTAREA sediului Truslui de presa si tota ce insemna I.C.A. ; cea ce
inseamna ca exista o Decizie a Justitiei Române cu valoare probatorie autentica, care demasca
complicitatea sefei DNA in ARESTREA ABUZIVA, un dosar fabricat de EXPRES, care a aruncat
dupa gratii intreg COLECTIVUL de munca al Institutului de Cercetare Alimente -ICA.

22. Va rog sa observati si sa cosnstatati

pe fond, Raportul nr.268/IJ/59/DIP/2017 al
carui autor este Inspectia Judiciara CSM, este o mizeria adunata in avalansa unor vadite
ineterese de grup, care se face culpabil de fals intelectual, uz de fals, in conscurs cu fapta de
fals in declaratii publice si favorizarea infractorului, in drept fiind Raportul de mai sus, este
lovit de nulitate absoluta cu titlul si calitatea de act anulat de drept.

126.

Se constata indubitabil si fara echivoc ca starea natiunii române se afla sub
asediul si teroarea de dominare criminalo-totalitara, intretinuta de grupul de crima
organizata identificat pe teritoriul României „statul mafiot basescu ” care are in
componenta si senatori si deputati de soi, de un pericol social iesit din comun , ceea ce
indriduieste Institutiile de Stat aflate sub juramânt constitutional, respectiv: Parchetul
de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie, Politia Româna, Consiliul de Stat de
Aparare a Tarii – CSAT si Serviciul Român de Informatii – SRI, sa apere cetatenii si
siguranta nationala, in drept, aflându-se în legima aparare a României si Europei.

CAPITOLUL II
Persecutarea si grava amenintare a Presei libere. Documente

127.

Premeditarea dupa precedentele create expres de « statul mafiot basescu » creind
modele de arestare cu subjugare colectiva prin represiune si cruzime, relevata prin teza:
„Persecutarea colectiva si crimele contra umanitatii pe teritoriul României” , la lumina
ADEVARUL OBIECTIV scotându-se la ivealea înrurirea activitatii colective conduse
deontologic de responsabili numiti direct prin lege: « Presedinte », « Director » sau « Sef
al Institutiilor de Stat sau private », existând in acest sens precedentul de groaza: aresatrea
colectiva a celor 13 personalitati marcante în dosarul cunoscut « Telepatia » ; aretarea celor
48 de politisti de frontiera (barbati si femei) cunoscut în dosarul « Lotul Siret » ; atestarea
altor 27 de politisti de frontiere de la Oradea, si exemplele pot continua cu aresatrea familiilor
intregi pentru a li se « sechestra bunurile de valoare, in special imobile ».
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128.

Astfel s-a prefigurat aceeasi practica criminala si asupra trusturilor de presa si media,
târâti în grup, netmeinic si ilegal peste tot, la fel de fel de instante aflaste sub presiune
criminala a totalitarismului basisto-kovesit identificat, jurnalistii negasindu-si nicicum
conditiile de aparare mijlocite de un proces echitabil, tocmai pentru ca presiunea
criminala exercitata asupra judecatorilor si anumitor procurori este dincolo de orice
imaginatie, indepedenta justitiei, subit fiind anihilata.

129.

Relevarea de catre cotidianul Luju.ro la data de 18.01.2017, ora 13:03 prin publicarea
„scrisorii deschise” publicate de Dan ANDRONIC in ziarul Evenimentul Zilei, precum ca
ofiterul SRI „Daniel DRAGOMIR a vorbit” in conditiile in care jurnalistul stia si avea cunostinte
ca ofiterul SRI a fost ucis si dispartut alaturi de sotia lui, scoate la suprafata presiunea
criminala exercitata de sefa DNA, KOVESI Laura Codruta, constatându-se astfel, a IV-a
tentativa de represiune nedreapta fata de fostul director SRI, George Maior si a VIII–a
tentativa vizând si adjunctului acestuia, general locotenent, Florian COLDEA.

130.

Aceste tentive din urma, in forma continuata au survenit ca urmare a punerii in
lumina adevarului nevoiei de protectie a jurnalistului Dan ANDRONIC, care in loc sa arate ca a
fost presat criminal sa publice scrisoarea deschisa a ofiterului SRI disparut, acesta luneca pe
viclenia patologica DNA, si se intoarce in timp la un SUBIECT consumat din toate punctele de
vedere, si anume „fraduarea alegerilor din 2009” subit readuse public de presa în aprilie
2017. Dupa 8(opt) ani trecuti de la aceasta frauda???!!!

131.

In acest sens presa si media româneasca, chiar in anul cu pricina (2009) au pus la
dispozitia procurorului general de atunci, KOVESI Laura Codruta, documente oficiale, care
probau frauda electorala de realegere a numitului presedinte impostor BASESCU Traian.

132.

De ce s-a intors in timp jurnalistul Dan ANDRONIC (Evenimentul Zilei), ignorând
ceea ce i se cerea ca adevar cunoscut si probat: Disparitia sotilor DRAGOMIR, atrasa de
sefa DNA si seful DIICOT, drept „fantoma implicata” incarnate de persoane mincinoase in
dosarul „spionii Blak Cube –LONDRA”?

133.

Un singur raspuns ar fi: Presiunea criminala exercitata cu recrudescenta asupra
jurnalistului, asa dupa cum s-a
demonstrat la prezenta cu probe
concludente si dupa cum rezulta si
din proba de mai jos, sectiunile
alinatelor, 76 si urmatoarele de la
pag.53/236,
din
sesizarea
internationala „S.O.S. România (...)”,
adresata si inregistrata la organele
competente, la data de 10 februarie
2017, si care releva ca jurnalistul
Dan ANDRONIC este tinut continuu
sub aceeasi amenintare criminala
DNA, care incearca sa distraga
atentia organelor de cercetare de la
cauza, printr-o perversiune - o
viclenie extrem de periculoasa.
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134.

Pericolul social creat de Sefa DNA si câtiva procurori slugarnici înca cuplului totalitar,
BASESCU-KOVESI au ajuns inventia „culpabilitatea colectiva”, tocmai pentru ca efectele
terorismului prin dominatie are un impact emotional de amenintare prin disparitie in masa,
aceasta fiind si scopul regimului totalitaro-criminal identificat pe teritoriul României.

135.

„Colectivizarea” culpabilitatii este mai mult decât relevanta si argumentata juridc de
faptul ca s-a ajuns la persoane vizate, jurnalisti ai postului de televiziune international
ANTENA 3, care toti au subit calitatea de „pârât in solidar” intr-un proces expres fabricat,
având reclamanta pe Sefa DNA, KOVESI Laura Codruta, care urmareste sa obtina pe
nedrept o suma astronomica de la acesti jurnalisti, peste 250.000 de euro.

136.

Din cercetarea epistemologica s-a constatat cu exactitate ca din instanta in instanta
se fac presiuni criminale de condamnare a colectivului intreg de jurnalisti ai postului Antena,
respectiv, Mihai Emanuel Gâdea, Bianca NAE, Mugur Cristian CIUVICA si RADU Tudor, în
sloidar cu jurnalsitul Razvan SAVALIUC de la cotidianul Lumea Justtitiei.ro, care a avut
curajul sa-si apere reputatia in fata Justitiei vadit subjugata dorintelor de imbogatire ilicita a
celor care si-au impus amprenta dominanta totalitara in functiile STATULUI. Proba sectiune
text, de mai jos, din articolul publicat, de cotidianul Lumea Justitiei.ro, pe cre -l conduce.

137.

La unison cu ceea ce
juristul/jurnalist,
Razvan
SAVALIUC,
neîndoielnic
constatase,
judecatorii
transmint mesaje scrise ca
se afla sub o presiune
criminala fara precedent,
identificata de Stiinta în
comunicare, când primul si
ultimul continut de text
transmit
mesajele
pertinente, importante, in
acest caz, un „SOS opinia
publica
internationala”.
Proba autentica: „Incheierea
nr.101
din
18
ianuarie
2017/Dosar
nr.4044/1/2016”,
pronuntata de Inalta Curte de
Casatie si Justitie, sectiunile de
mai jos scanate:
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138.

Prin urmare din cercetarile epistemologice efectuate s-a constatatat indubitabil si
fara echivoc ca Inalta Curte de Casatie si Justitie pe fond, face un DENUNT PUBLIC,
atragând atentia ca „Reclamanta” – Directia Nationala Anticoroptie, reprezentata legal de
KOVESI Laura Codruta, are vizate pentru exterminare, prima si ultima persoana, inserate
in dispozitivul Deciziei nr.101/18 ianuarie 2017/dosar nr.4044/1/2016, respectiv,
domnul Radu Tudor si persoana juridica S.C. Antena 3 S.A; argument juridic si de faptul ca
in orice situatie de conflict jurisdictional, atunci când se afla in culpa (civila sau penala)
o persoana juridica, este chemat OBLIGATORIU numai reprezentantul legal, in speta,
domnul GÂDEA Emanuel Mihai, ci nu intreaga echipa pe care o conduce.

139.

Deasemnei Inalta Curte de Casatie si Justitie mai denunta cu foarte mult
profesionalism ca procesul este o actiune de interes personal cu scopul de a obtine
venituri necuvenite prin hotarâre judecatoareasca de catre numita KOVESI Laura
Codruta, în acest sens instanta inserând fara ambiguitate ca parte in proces: „intimate Laura
Codruta Kovesi si Directia Nationala Anticoruptie”.

140.

Va rog sa observati ca ICCJ nu insereaza „calitatea” de „sef sau procuror general”
reprezentant legal al Directiei Nationale Anticoruptie, ci le citeaza pe fiecare separat, tocmai
pentru a se vedea si distinge DENUNTUL public, aratând mult mai mult, si anume ca
JUSTITIA ROMÂNA se afla sub o presiune criminala extraordinara, semnalele publice
lasate, fiind singura cale de a se apara, dar si de a semnala pericolul social creat si in
jurul jurnalistilor.
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141.

Iata argumentarile juridice care conduc catre suspiciuni înatrite de indicii
temeinice de neinlaturat, prin care se constata fara niciun dubiu, exterminarea jurnalistului
Radu Tudor si persoana juridica S.C. Antena 3 S.A.

142.

Este de notorietate din informatiile care circula international pe INTERNET ca
jurnalsitul Radu Tudor, figureaza martor in Sesizarea penala internationala deferita la
Curtea Penala Internationala de la Haga, privind „Cauza de exterminare a poporului
român”, inresgistrat cu nr. OTP-CR-289/15. Proba sectiunea text, de mai jos, care reprezinta
celebra scrisoare deschisa semnata de jurnalistul international Radu Tudor, adresata fostului
ambasador SUA la Bucuresti, Mr. Mark Gintenstein, care in complicitate cu cuplul „statului
mafiot basescu” identificat ulterior, potrivit recunoasterii publice a succesorului sau, Hans
Klemm, cu ocazia decorarii „zis sefei DNA, Kovesi Laura Codruta, cu „Steua polara Suedia”,
„Cei bogati au furat România, au furat pe români”, persecutarea si lipsa de respect,
reducând la lacrimi intregul popor român, umilit la scara mondiala de acesti ambasadori, care
au resusit sa intimideze pe ceilalti oficialii straini aflati la Bucuresti..
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143.

SC Antena 3 SA este vizata pentru exterminare din momentul in care jurnalistii au
dat pe post complicitatea fratilor BASESCU (Mircea si Traian) pentru trafic de influienta
de vânzare–cumparare libertate, pentru o tentativa de omor a unei familii de Rromi,
cunoscute cu pseodonimul „BERCEA MONDIAL”, când procurorul de caz, Eugen ICOBESCU
(foto dreapta) a fost interzis sa mai profeseze ca procuror la dosarul penal respectiv, la
„numai o jumatate de ora” asteptând raspunsul la un FAX de la asa zisul „Procurorul general”
de atunci, aceeasi KOVESI Laura Codruta.

144.

Toti jurnalistii care au comentat real si obiectiv au fost premeditat, înainte de
exterminare sa fie exorcizati de bani, printre care si doamna Bianca NAE, ci nu „GRIGORE”,
eronat scris de instanta (foto stânga), ambii figurând deasemeni martori la Cauza poporului
român la Curtea Intenationala de la HAGA. Proba sectiune text de mai jos, imagine transmisa
in direct, care informa: „Batrânul de la Bucuresti (n.r. Basescu Traian) are legatura cu
Mircea Basescu (n.r.fratele, ulterior arestat de Curtea de Apel CONSTANTA).

145.

Foarte important, presiunea criminala exercitata de catre numita Kovesi Laura
Codruta si asupra procurorului ICOBESCU, l-a constrâns sa-si retraga cerere
inregistrata si admisa pentru judecare la CEDO.

146.

Dovada indubitabila a refuzului unor declaratii publice pertinente, pe care presa le
astepta cu ocazia judecarii cauzei stramutate de Inalta Curte de Casatie si Ju stitie la Curtea de
Apel Ploiesti, din partea „reclamantei” Directia Nationala Anticoruptie, având reprezentant
legal, procuror general, zis „sef DNA”, KOVESI Laura: Aceasta stia ca procesul are miza de
executare in intregul ei, cu jurnalisti cu tot cu S.C.ANTENA 3 S.A., era de asteptat ca aceasta
(Kovesi Laura Codruta) sa gaseasca un subterfugiu mizerabil, in ascuzându-si interesul
criminal în „spatiul privat”, dar ceea ce este mai grav, de a deturna INTENTIA DIRECTA aflata
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în actiunea din Justitie, afirmând ca „Sunt aici pentru o cauza personala, ca atare nu fac
declaratii”, astfel aceasta CONFIRMÂND, ceea ce DENUNTA Inalta Curte de Casatie si
Justitie in Decizia nr.101/18 ianurie 2017 (proba foto si text extras din articolul din
11.04.2017, ora 14:51, pubicat de Lumea justitiei.ro.

147.

Pe fond, numita Kovesi Laura Codruta îsi da in vileag complicitatea,
recunoscându-si INTENTIA de exterminare a jurnalistilor, care l-au deranjat pe acolitul ei,
BASESCU Traian; constatându-se indubitabil si fara echivoc, MOBILUL de razbunare si de
acaparare peste noapte de venituri necuvenite, ca apoi sa fie exterminati, pentru care
jurnalistii vadit timoarati, s-au autocenzurat, exprimându-se : „Sa râdem cu sefa DNA”
(proba aceeasi foto si text de mai jos, indicate si la paragraful precedent), tocmai pentru a nu
se face simtit ca stiu, ca au aflat de crima intentionata si indreaptata asupra lor, existând in
acest sens zeci de jurnalisti si trusturi de presa din România EXECUTATE EXEMPLAR.

148.

Mai mult, Curtea de Apel Ploiesti, instanta unde s-a dispus de catre I.C.CJ.
stramutarea procesului jurnalistilor din speta, la termenul de judecata din 11 aprilie 2017,
judecatoarele Marilena PANAIT si Valentina GHEORGHE, public, transmit mesaje clare ca
se afla sub o presiune criminala extrem de puternica, comunicând cu opinia publica
internationala precum ca se afla in „divergenta”, in ce priveste „revenirea la probe” . Ceea
ce ce a determinat-o pe numita sefa DNA, Kovesi Laura Codruta sa se sustraga de la
responsibilitate, cu escrocheriea de „a sustine o cauza persoanla” .

149.

Potrivi cercetarii epistemologice s-a constat ca din aceeasi RAZBUNARE a fost
„agatat” si jurnalistul de la Cotidianul Lumea Justitiei.ro, Razvan Ovidiu SAVALIUC, care
a reusit sa scoata la iveala ADEVARUL OBIECTIV in ce priveste arestarea ielegala a
pensionarei MARIANA RARINCA, ce subit, avea sa sufere in fata poporului si a opiniei
publice europene si internationale, in direct, consecintele abominabile a unei „contestatii”
exercitate cu forta crimei organizate de catre zis „sefa DNA” in tandem cu adevarata
„inculpata” privilegiata de crima organizata, respectiv presedinta Inaltei Curti de Castie si
Justitie de atunici, STANCIU Doina Livia, argumentat juridic de faptul ca LEGAL, potrivit
Codului de procedura penala, contestatia are efecte juridice numai asupra persoanelor aflate
in detentie, arestate. Or, pensionarea Mariana RARINCA era ACHITATA, era in LIBERTATE.

150.

Aceasta represiune in forma continuata, aflându-se in lucru, la paragraful f) si
urmatoarele de la pagina 6 din sesizarea penala internationala adresata la Curtea
Internationala Penala de la Haga, este clar de ce si jurnalistul Razvana SAVALIUC se afla pe
lista exterminarii presei libere, numitele priviliagiate de crima organizata aveau nevoie de
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probe provocate. Sa le fie rusine! Nu au avut bunul simt pâna acum sa iasa in fata poporului
subjagat de un sclavagism fara precedent in istoria României si Statelor europene, si sa-si
ceara SCUZE. Asa ar proceda un om de bun simt sau cu o dâra cât de mica de cultura.

151.

Prin urmare se constata indubitabil si fara echivoc ca Presa româneasca nu este
libera, chiar daca o parte a acesteia a fost calificata drept „presa aservita totalitarismului
basist”, in realitate aceasta a fost prinsa sclav captiv pentru a fi exploatata intelectaual si fizic.

152.

Considerente pentru care va rog sa luati act de complexitatea infrationala exercitata
cu concursul zis „sefa DNA”, KOVESI Laura Codruta, care subjuga cu forta crimei
organizate, JUSTITIA ROMÂNA, blocând iremediabil INDEPENDENTA JUSTITIEI,
transformând efectiv in ALERTA de denunturi PROCESUL ECHITABIL, aceasta fiind
singura alternativa de comunicare cu opinia publica interna, europeana si internationala a
judecatorilor din România.

CAPITOLUL III
Amenintarea criminala a JUSTITIEI FRANCEZE prin aceleasi elemente
infiltrate in viata socio-politica si in FRANTA. Documente

153.

Debordarea gravelor consecinte generate de circumstantele agravante ale grupului de
crima organizata identificat pe teritoriul României recunoscut public la data de 5 ianurie 2017
„statul mafiot basescu”, si-au pus amprenta sever asupra la ceea ce „seful statului mafiot”
BASECU Traian, isi pregatea drept strategie de atac slabirea SECURITATII Statelor
Europene vizate (Franta, Germania, Belgia si Regatul Unit al Marii Britanii - UK), ticluind
uciderea de politisti, „negociind” cu Sefii de Stat, vizati pentru atacurile teroriste. Proba
sectiuni scanate, din sesizarea internationala din 21 martie 2016, document PDF :
 declartii_publice_sesizare_scriitor_maria-crocy_franta_21-martie-2016
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154.

In prim-plan, mai jos, negocierea propusa, la Televiziunea B1 din România,
miercuri 18 noiembrie 2015, potrivit careia numitul presdinte impostor BASESCU Traian
isi anunta interesul de a ataca „SECURITATEA EUROPENILOR”, amenintând Statele din
Europa care se solidarizeaza cu România, cu UCIDEREA POLITISTILOR, acesta cu nonsalanta
impardonabila, public informând:
„Daca acceptam ca sunt macar 5% eai, be putem permite sa sacrificam securitatea
europenilor de dragul solidaritatii? Eu (n.r. Basescu Traian) as spune ca nu”.

155.

Este de notorietate ca elementele infiltrate si in atributiile Statului Francez au
împiedecat si Jandarmeria din MOUGINS dezechimbrându-i STATUTUL de SECURITATE ce-i
revenea prin atributiile legale, subit colectivul acestei jandarmerii suferind presiuni cr iminale
de inimaginat. Nimeni nu si-a putut imagina ca Seful acestei Jandarmerii, zis „PIRAUTET” si
jandarmii aflati in subordinea acestuia, aveau sa cada VICTIMILE, sacrificate „de dragul
solidaritatii” anuntate în strategia fostul presedinte impostor BASESCU TRAIAN.

156.

Prin urmare, presiunea criminala subita in forma continuata de instanta
CURTEA de APEL PLOIESTI din ROMÂNIA, in paralel se afla si la instanta TRIBUNAL de
CANNES din FRANTA.

157.

Stiinta dreptului face parte din stiintele precise, la fel ca matetematica, iar atunci când
actiunile directe sau indirecte se suprapun pe aceeasi psihologie infractionala, coincidenta
indica cadrul complex infractional si de concurs al autorului.

158.

Daca la data de 11 aprilie 2017, la Ploiesti, România, Curtea de Apel Ploiesti,
delibera pentru „divergenta” din cauza civila unde se urmarea prin presiunea criminala
exterminarea jurnalistilor amintiti la prezenta, la Cannes, Franta, la aceeasi data 11 aprilie
2017, Tribunalul de Cannes delibera pentru judecarea unei cauze civile, prin care se
urmarea exterminarea subsemnatei si a sotului subsemnatei.

159.

Atât Justitia Româna cât si Justitia Franceza au dat curs unui DENUNT
INTERNATIONAL, de natura ca presiunile criminale subite sa demascheze unul si acelasi
autor, zis „sefa DNA” KOVESI Laura Codruta.

160.

Iata etapele presiunilor criminale in forma contiunuata subite de JUSTITIA
FRANCEZA, cu scopul exterminarii subsemnatei si a sotului subsemnatei.

a)

Urmare a parasirii subite a domiciliului nostru legal din Franta, la data de 28 septembrie
2015, am fost nevoiti subsemnata si sotul subsemnatei sa supravietuim, indosindu -ne in
grotele Alpilor timp de un de zile, dar informând autoritatile franceze cu inscrisuri, pe toata
durata, cu cele mai virulente acte criminale subite.
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b)

In Franta drepturile cetatinilor sunt respectate, neconditionat, fara discriminare,
ceea ce ne-a determinat sa solicitam Sindicatului de care apartine domiciliul nostru , respectiv
IMMO FRANCE, sa suspende taxele de locuit, în acest sens invocând în scris, adevarul obiectiv,
ca raspuns la un curier uzual al IMMO DE FRANCE, înteles un caz de forta majora ca urmare
presiunilor criminale subite si când nu ne-am putut bucura de dreptul de a locui in
proprietatea noastra. Ceea ce a impunea consultarea raspunsului nostru de catre avocatul
Sindicatului, asa dupa cum ne-a lamurit tot in scris functionarul din cauza, care ne-a cerut
„probe”, cum era normal si firesc.

c)

Probele noastre, concernând sesizarile Justitiei Franceze si organelor competenete,
expediate prin corespondenta recomandata cu aviz de semnatura sau inregistrate direct la
sediul Justitiei, si care au facut astfel obiectul unui dosar cu 45 de file, trimis prin recondata cu
aviz de semnatura AR 1A 142 869 9694 0/ (proba scanarea de mai jos)se pare au declansat o
nemultumire unei persoane si astfel am inceput sa fim hartuiti din nou, presiunile criminale
fiind atât de virulente, incât sa se faca simtit acea tactica de provocare de INTRIGA generata
de CONFUZII.

d)

„Avocatul” contact ulterior de catre IMMO DE FRANCE ne-a trimis un înscris de natura sa
intelegem bine ca se afla sub presiune criminala si ca nu poate sa-si faca meseria, lasându-ne
comunicarea in acest sens foarte multe aspecte, printre care cea mai evidenta era
„modificarea” numelui compus si LIPSA SEMNATURII.

e)

Raspunsul nostru a fost ferm la curierul avocatului, alertând IMMO DE FRANCE ca au fost
identificate fara dubii „elemente infiltrate” de natura sa agraveze INTRIGA intre IMMO DE
FRANCE si cuplul CROCY, in ultimul moment, cerând in acest sens INCETAREA oricarei
contradictii, desi in mod constant am mentinut corespondenta de fiecare data in scris cu
mentiunea EXPRESA: „Pe cale amiabila”, tocmai pentru a exclude orice intriga.

f)

Subit la un bun timp scurs, când credeam ca s-a asternut linistea, suntem contactati in
afara procedurii cunoscute de catre un „Recuperator de Justitie / Huissier de Justice/ al
jurisdictiei din apropier/juridiction de proxemité” de a face cunoscut o scrisoare primita in
lucru, invoca mai intâi un pasaj la domiciuliu, vineri, 17 februarie 2017 (proba, foto 1); in
plus fara sa fi indicat care anume jurisdictie (CANNES, GRASSE sau NICE) deorece conform
STATULUI de „l’HUSSIER” nu era cazul; este o formulare specifica. Astfel, printr-o
corespondenta ordinara (proba plic, foto 2) trimisa prin posta la data de 20 februarie
2017, acesta ne-a trimis documentu (proba, foto )prin care a pus in vedere sa ne deplasam
la adresa dânsului: Mr. Stéphan RAGUE, SCP RAGUE & ASSOCIES , B.P.549 -14. Avenue
Thiers, 06631 ANTIBES, pentru a ridica corespondenta pe care sustinea ca ar fi primit-o de
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la acelasi Sindicat IMMO DE FRANCE, dar care prvedea o perioada de TREI LUNI/”TROIS
MOIS” pentru a ne decide sa ne deplasam la dânsul, adica pâna pe joi, 22 IUNIE 2017, dupa
care ne instiinta dumnealui , „l’Huissier de Justice en est déchargé”/„Recuperatorul de
Justitie nu mai este tinut de sarcina cauzei date”. Astfel se constata un prim indiciu de
existenta unei vadite presiuni criminale, deoarece in mod obligatoriu, conform procedurii,
materialul scris primit de la IMMO de FRANCE trebuia expediat prin posta cu recomandata cu
aviz de receptionare, asa dupa cum Codul de procedura civila impune.

Foto 1

g) Prin urmare se impune traducerea doar acestui document, care se repeta in constinutul
celuilat document, care are semnatura in pasta neagra o riginala, ceea ce deovedeste ca
„Hussierul” public, si-a luat masuri de aparare in fata acestui val de crima organizata.
Tarducere din franceza in româna. (Crocy Maria)
AVIZ DE TRECERE
Date si informatii scrise pe coloana verticala din stânga, de sus in jos)
SCP RAGUE & ASSOCIES/Societate Civila Preofesionala de Recuperator de Justitie/B.P.549-14,
Avenue Thiers/06631 ANTIBES CEDEX/Tel.04.93.34.00.27/Linie standard: 04.93.34.84.80/
Telex:04.93.34.91.81/scp.hussiers.antibes@wandoo.fr//(Sigla asociatiei, marcata pe vertical,
R & A/ si orizonatl, HUSSIZR de Justice)// Serrviciul contabil/Plata CB 0493 34 21 78//Dosar
V0075353//Stdiu deschis de luni pâna vineri / de la ora 09 la 12/
17/02/2017(scris de mâna)/M.CROCY PIERRE RICHARD/13 Rue DES PETITS PONTS,
MOUGINS LE HAUT/06250 MOUGINS
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Am onoarea de a va informa ca eu m-am prezentat aceasta zi la dumneavoastra, in condittile
parevazute de lege pentru a va semnifica actul urmator: CITAT IN JUSTITIE INFATA
JUDECATORULUI DIN APROPIERE la cererea SINDECATULUI COPROPRIETATII MOUGINS LE
HAUT CONSTRUCTIA 19 A MOUGINS LE HAUT(06250)
Din ratinea absentei dumneavoastra, si din condtiile prevazute de textele, copia acestui act a
fost repus la: (casuta marcata cu pasta-pix negru)
Va fi depusa in Studiul meu unde ea va trebui sa fie retrasa contra unei semnaturi pe act sau
un inscris de dare/primire de dumneavoastra-insiva sau oricare alata persoana special
mandatata, a socoti primei zile lucratoare survenite la data figurând la prezenta, in tot cazul
celor mai scurte termene. Copia acestui act este conservata la Studiu pe o perioada de TREI
LUNI a scoti de la data prezentei. Trecut acest termen, Recuperatorul de Justitie este
desarcinat.
Pe de alta parte, o scrisoare va va confirma acest avis, va fi adresata dumneavoastra prin
ingrijirile mele, si va fi insotita de o copie a actului de semnificatie.
Dumneavoastra aveti cel mai mare interes de a prinde la constiinta de acest act.
Recuperatorul de Justitie/Sau Agentul seminficator (lipsa semnatura indescifrabila).

h) Deontologii în materie au remarcat indubitabil si fara echivoc o procedura pertinenta prin
care sa fim protejati, exprimat in clar de faptul ca este interseul nostru de constientiza „acest
act”, pentru care a scris in majuscule „TROIS MOIS”/”TREI LUNI (n.r. socotite zile lucratoare)”,
ca reper de procedura, intâmpinându-ne ca avem tot timpul si sa nu precipitam. Multumindu-i
pentru aceasta interventie pertineneta in sustinerea JUSTITIEI FRANCEZE si STATLUI
FRANCEZ, cazute sub impactul unor elemente infiltrare in scopul destabilizarii societatii
franceze.

i) Proba pilcul personalizat in care a fost expediat oridinar documentul aratat la foto 3, având
imprimata data de expediere 20-02-17

Foto 2
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Foto 3

Nota deontologica: Proba prezentata (foto 3) exprima pe fond, copia fidela a „AVIZULUI DE
TRECERE”, tradus la paragraful g), de mai sus ( pag.77)

j) Din

punct de vedere legal, demersul „Recuperatorului de Justitie ” era un viciu de
procedura. Toata aceasta anomalie am explicat-o sotului meu, spunându-i ca-i vom raspunde
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la momentul potrivit pe parcursul celor TREI LUNI socotite zile lucratoare, termen acordat
pentru a ne deplasa la biroul lui si ca îi vom explica acestuia adevarata stare de fapte,
pregatind un inscris, insa expediat mai intâi prin posta in regim recomnadat cu aviz de
semnatura, asa dupa acesta trebuia sa se procedeze.

k) Prin ajutorul dat de voluntari ai C.C.C.E. am fost preveniti ca „Recuperatorul de Justitie” se
afla sub presiune criminala (dupa cum noi insine constatasem fara niciun dubiu) si ca este o
grava capcana criminala prin crearea unei înselatoriei sa ne deplasam la biroul acestuia si ca
prudenta noastra de nu ne prezenta in primele zile dintre cele trei acordate ca termen la
„Recuperatorul de Justitie” de la ANTIBES au dat determinat elementele infiltrate pe teritoriul
Frantei ca suntem la curent cu organizarea acestei piedici criminale si astfel au trecut la o alta
presiune criminala de nedescris prin a SUBJUGA JUSTITIA FRANCEZA, exact la fel, dupa
psihologia identificata in personalitatea infractionala a numitei KOVESI Laura Codruta
care se foloseste de atributiile institutiei de Stat - DNA, din România.

l) La data de 14 aprilie 2017, ne aflam la domiciliu impreuna cu persoanele care locuiesc in
lipsa noastra, care ne trimisese un mesaj sa venim ca am primit un curier, proba imaginile
scanate de mai jos, în prim-plan cu data expedierii, CANNES PPDC/ALPES MARITMES/11-0417, cu expeditor TRIBUNAL D’INSTANCE/ Tél: 04 92 99 64 50/ 19 boulevard Carnot/CS
40016/06414 CANNES CEDEX.

m)

Astfel constatam cu stupoare ca am primit de la Tribunalul CANNES o sentinta
motivata si semnata de un judecator si un grefier, cu semnaturile si amprenta stapilei
(neclara), toate în xerocopie, in timp ce acestea obligatoriu trebuia sa fie in original, in plus
sentinta avea aceeasi data cu data deliberarii, respectiv 11 aprilie 2017, si expediata prin
posta cu plic personalizat „TRIBUNAL d’INSTANCE – CANNES”, la aceeasi data, respectiv 11
aprilie 2017.

n) Ceea ce din start a ridicat problema unui GRAV FALS INTELECTUAL

obtinut printr-o
presiune criminala vadit generata de CONFUZIA creata expres de la ceea ce insusi
„Recuperatorul de Justitie” avea indicat procedura strict individuala, dar care exprira la data
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de 17 mai 2017, fara consecinte juridice ceau fost mentionate de catre lucrator in
documentul expediat printr-o scrisoare simpla, ordinara.

o) Astfel elementele inflitarate in atributiile JUSTITIEI FRANCEZE cu o mâna criminala au
fortat aceasta procedura la data de 11 aprilie 2017, aparând astfel termenul de „juridiction de
proximité” cu SCOPUL de a obtine calea unei masari de jandarmi la domiciliul nostru sub
pretextul „condamnarii” sotului subsemnatei sa plateasca sumele in euro idicate in acest
document si evident la ordinul aceluiasi sef – zis PIRAUTET – al Jandarmeriei din MOUGINS,
unul dintre jandarmii programati, expres „sub prezumtia de legitima aparare sa traga in noi”
pe motiv ca ne-am fi opus prin violenta acestei „executari ” astfel obtinute, pentru care, in
plus, pentru unicul termen de la 7 martie 2017, nu am fost notificati pentru luarea la
cunostinta a asa zisei proceduri vadit criminal ORDONATA la Tribunalul din CANNES.

p) Se

depune proba cele doua documente în ordinea
instiintare, respectiv:

in care au fost asezate pentru

(1) „NOTIFICATION D’UNE DECISION/ REFERENCES A RAPPELER: N°RG 91-17-000110;
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(2)„Minuta

N°170/RG

N°

91-17-000110/

JURIDICTION

DE

PROXIITE

DE

CANNES/JUGEMENT DU 11 avril 2017”, care contine 3 file, nenumerotate dupa cum
deontologic procedura o impune si contrar procedurii cu semnaturile indescifrabile fabricate
in xerocopie, pentru a se zadarnici aflarea adevarului.
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161.

In urma expertizei si analizei juridice prin analogie si deductie logica si chiar si
prin metoda directa gramaticala a documentelor de mai sus aratate proba concludenta,
au fost identificate urmatoarele elemente contitutive de fals intelectual si uz de fals,
precum si elemente expres create prin CONFUZIE pentru comunicarea intre membrii grupului
infractional organizat, stiut fiind ca „decizia tribunanului” este de ordin public si pot avea
acces „cei interesati”, apreciindu-se ca acesata „manipulare criminala” a avut la baza „un
instigator al bandei organizate – o persoana cu solide cunostinte in proceduri judiciare”.

a)

Prin urmare primul element constitutiv a fost indentificat chiar incepând cu primul
document expedit pe data de 11 aprilie 2017, prezentat in sectiune pe fond, aici mai jos, care
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are scos in prim-plan amprenta stampilei imprimate sub literele tiparite: „CANNES, le (...)” si
„LE GREFFIER”, constatându-se in clar ca documentul respectiv a fost fabricat.

Nota deontologica: Amprenta stapilei este aproape invizibila dupa operarea scanarii,
deoarece reprezenta doar un arc de cerc xerocopiat intr-un tus de culoare rosu abia
observabil si in original.

b)

Al doilea element constitutiv a fost constatat prin intrebuintarea unei stampile
dreptunghiulare (proba, sectiunea scanata de mai jos) care a imprimat in caractere cu
majuscule „EXTRAIT DES MINUTES/SE LA JURIDICTION FR PROXIITE DE CANNES”, insa de
aceasta data in cerneala/tus crud, cu scopul de a ne insela ca documentul nu este fabricat
expres pentru a fi urmariti sa fim surprinsi de jandarmi la domiciliul nostru.

c)

Al treilea element constitutiv constatat. Presiunea criminala in forma continuata a
fost exercitata pe de o parte asupra Sindicatului IMMO DE FRANCE, care ordonase in acelasi
timp interventia „Recuperatorul de Justitie”, obligat fiind sa stepte acelasi termen procedural
de „TREI LUNI”, iar pe de alta parte asupra avocatului, „Me BERILLOUX MERKER (Me =
Maître/avocat”), acelasi avocat care ne daduse semnale clare ca ne aflam TOTI sub presiune
criminala (proba, sectiune scanata in prim-plan de mai jos).

S-a identificat un element consecutiv secund, care indica psihologia laturii sadice, de
distractie surprinse in psihologia de savârsire infractiuni cu semnatura personalizata; s -a
decodat, numele „BERILLOUX” = in româna ar indica „ BERE LUX” („BERI” fiind specific
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vorbirii in dialect moldovenesc, din zona geografica de unde vin, Vaslui, iar „MERKER” = aluzie
la doamna Angela „MERKEL”.

d)

Al patrulea element constitutiv identifica o prima comunicare intre membrii
bandei organizate infractional, care consta in „alegerea” unui nume du dedicatie suspecta,
respectiv „CAMBASSEDES Françoise”, in acest context cu rezonanta de ordin criminal
indreptat catre „AMBASADE”/„AMBASSEDES” de pe teritoriul francez (Françoise), forla la
plural intrebuintata, apreciaza specialistii ca puteau fi „AMBASADELE” Statelor Europene
vizate, care au suferit atacuri teroriste, de notorietate fiind: Germania, Marea Britanie, Belgia,
Suiedia si Federatia Rusa (cu precedentul creat la Ankara – Turcia. Deasemeni s-a mai
identificat un element consecutiv secund, prin decodaj, numele de origine româna:
MIERLA, derivat din numele : „ARAMEL” .

e) Al cincilea element constitutiv

identifica o alta comunicare intre membrii bandei
organizate infractional, concretizata de expresiile expres create: „Expédition délivrée le
11/04/2017”, si „Grosse délivrée le 11/04/2017”, generate de o aparenta CONFUZIE,
insa pe fond este o ticluire de atac direct al persoanelor vizate.

1.

Mai întâi, expresia „Expédition délivrée” a fost creata expres cu dublu sens:
„expedition” însemând „expediere” a unui plic normal prin posta, care in mod obligatoriu,
conform procedurii, trebuia sa fie in regim recomandata, ci nu „ordinara” cum a fost
„expediata”, iar „délivrée”, însemnând „deplasarea unei persoane la adresa”, pentru a preda
un pachet sau un obiect direct intre mâinile persoanei indicate. Sunt doua notiuni total
diferite ca mod de intrebuintare.

2.

Prin urmare se disting doua actiuni directe prin care trebuia moblizata o persoana din
banda organizata sa se deplaseze la domiciliul nostru, din Mougins si la adresa zisului „Me
BERILLOUX MERKER”, caruia i-a fost ticluit si un „grosse délivrée”, adica un „pachet mare”,
cu „greutate”, in conditiile in care acelasi nume figura alaturi de persoana „CROCY Pierre
Richard” la prima inserare „Expédition délivrée”; ceea ce indica ca „Me BERILLOUX
MERKER a devenit martor jenant, avocat in Baroul de Grasse”, insa cu adresa la
ANTIBES/Avocats au Barreau de GRASSE/ „Le Sant Per”/13 Bd Foch/06600 ANTIBES. Asa
dupa cum a rezultat din verificarile pe documentele primite. In plus i s-a omis prenumele,
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„Catherine” (este o femeie), dupa cum reiese din asa zisa interventie din 19 ianuarie 2017,
depusa proba, aici, mai jos.
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c)

Al saselea element constitutiv indentifica falsul intelectual în întregul lui, când apar
semnaturile Grefierului si Ludecatorului in xerocopie, lipsind cu intentie directa semnatura in
original, intarind astfel convingerea ACTIUNII DIRECTE de a ni se produce un rau.
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d)

Al saptelea elemnet constitutiv identifica una si aceeasi psihologie recunoscuta în
practica infractionala a sefei DNA, KOVESI Laura Codruta, care in fabricarea dosarelor
cauta in mod expres nume sau prenume de CONFUZIE. Probabil de teama agilitatii si
pregatirii aprofundate a specialistilor francezi în caz de cercetare, a fost ticluit îndosirea
prenumelui avocatei, respectiv „Catherine” (proba, sectiunile scanate de mai jos), pentru a
nu se observa ticluirea confuziei de prenume „Catherine” al judecatoarei ARAMEL, astfel
lasându-se sa se creada ca „avocatul Me BERILLOUX MERKER” este o persoana de sex
masculin (probabil se avea in intentie sa-i faca act de identitate fals avocatului inainte de
exterminare). Starea in sine creata ingrozeste cu atât mai mult cu cât specialistii în materie au
abservat ca ar fi vorba o famile de avocati „BERILLOUX”, punând in pericol social intreaga
familie.

e) Al optulea

element constitutiv consta in se divulgarea cunoasterii ca existentei
aceleasi cauze la „Hussier de Justice/Recuperator de Justitie”, cu viclenie acoperindu-se
„lipsa pârâtului – dl.Pierre-Richard CROCY” la termenul de judecta fictiv din 7 martie 2017, în
plus afisând mincinos ca nu a raspuns la o scrisoare recomandata din 24 august 2016, ticluind
aceasta data exact când noi supravetuiam in strada, ignorând cerinta noastra expresa de a
comunica numai prin scrisori recomnadate, si inducând ca „Domnul Pierre Richard CROCY
este proprietarul unor „loturi de locuinte, n°18 si n°15 in sânul imobilului „Constructia/Blicul”
19”, in timp ce ste vorba de o garsoniera care are atasata o cava/debara, constatându-se
astfel si un element de comunicare cu tâlharii grupului organizati de „Conducerea DNA,
România”. Proba sectiunea de text din falsul intelectual „Decizie din 11 aprilie 2014”.
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Traducere text din franceza in româna. (Maria Crocy)
„În sustinerea cererii sale, reclamantul a expus ca Domnul Pierre-Richard CROCY este
proprietarul loturilor n°18 si n°15 din sânul imobilului „Co nstructia(Blocul) 19” Mougins le
Haut,13/15 rue des Petits Ponts la 06250 MOUGINS LE HAUT, si locuitor debitor de diverse
întretineri ale imobilului.
Doar o obligatie de recuperare a fost lui adresata prin urmatoarea scrisoare recomnadata AR
(aviz de receptionare) din data de 24 august 2016, in van.
La audierea din 7 martie 2017 a carei aceasta judecata este retinuta, Domnul Pierre Richard
CROCY nu s-a prezentat.
MOTIVARE
Pârâtul nefiind nici prezent nci reprezentat, fiind citat „la Studiu”, si litigiul fi ind inferior la
4000€, convine statuarea judeacatii in lipsa in ultima instanta.”
Nota deontologica: Expresia « citat „la Studiu” » este conditia strict procedurala stabilita de
„Hussier de Justice/Excutorul de justitie” prin documentele furnizate, si care având terment
de validitate a procedurii TREI LUNI respectiv pâna la data de 17 mai 2017, dezvaluie
adevarul absolut a ticluirii obtinerii unei „hotarâri judecatoresti” pentru a se acoperi
INTENTIA DIRECTA de a forta intarea la domiciului cu jandarmi pentru „condamnatul” Pierre
Richard CROCY si sa astfel sa fim exterminati pe un scenariu de „leigitima aparare a unui
anume junadrm de la Brigada MOUGINS, asupra caruia planeaza o presiune criminala in forma
continuata” greu de imaginat. Peremtoric se observa aceeasi metoda criminala folosita de
zis sefa DNA, KOVESI Laura Codruta, de obtine „hoatarâri judecatoresti” pentru
acoperirea crimelor contra umanitatii.

162.

Pentru a înlatura presiunea criminala exercitata asupra IMMO DE FRANCE; asupra
TRIBUNALUL CANNES – Franta; asupra avocatului aratat mai sus si deopotriva asupra
noastra, si INDIRECT asupra Juandarmeriei MOUGINS, ne-am decis imediat sa punem capat
INTRIGII si CONFUZIILOR criminale expres create de elementele infiltrate, luând de urgenta
urmatoarele masuri:
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a) S-a instiintat la fata locului cu un înscris, confirmat cu semnatura si amprenta stampilei
IMMO DE FRANCE, prin sotul subsemnatei, domnul Prirre Richard CROCY a propus din
partea noastra o cautiune. Proba, manuscrisul de mai jos, semnat la data 14 aprilie 2017.

Traducere din franceza in româna (se impune pentru a s e cunoaste si proba deîndata satrea grav a creata)
(Traducator Maria Crocy)
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Dl. si D-na Pierre-Richard CROCY/13 rue de Petits Ponts/06250 MOUGINS/
Vineri 14 aprilie 2017
(Catre) IMMO de FRANCE/Place du Château/06250 MOGINS
OBIECT: Masuri de precautie pentru eliminarea unei grave confuzii si consecintele sale
Doamna, Domnule,
Noi va rugam sa binevoiti a gasi alaturat un CEC bancar de 1500€ (una mie cinci sute).
Aceasta suma este dedusa strict, cu primul nostru CEC de 100€, din reglarea intretinerii
imobilului a situatiei actuale in curs cu dumneavoastra dupa 28/09/2015.
Aceasta cautiune de fapt este necesara astazi, pentru a elimina grava confuzie dezvoltata
recent prin terti in jurul acestui litigiu initial.
Cordialitate
Perre-Richard CROCY/Coproprietar
Maria CROCY/Jurist
(Semantura indescifrabila)
(Semnatura idescifrabila)
Primt, 14/4/17 (scris de mâna in cerneala de culoare verde)
AMMO DE FRANCE
(Stampila si semnatura idescifrabila)

b) Imediat dupa ce am instiintat IMMO DE FRANCE filiala MOUGINS, ne-am deplasat la fata
locului, la Tribunalului CANNES pentru a cere lamuriri. La ghiseul cu publicul erau doua
functionare; dupa ce am dat numarul de identificare a dosarului in baza de date: RG N° 91-17000110, mai intâi doamna aflata in serveciu a gasit un alt nume si dupa mai multe
incercari era pe punctul sa abandoneze cautarea. La momentul potrivit a aparut o
doamna, se pare chiar una din grefiere, care a reusit pe acelasi numar de inregistrare sa
identifice numele adevarat cautat, respectiv al sotului subsemnatei. Cu multa amabilitate am
cerut motivarea judeacarii dosarului si ni s-a spus ca este imposibil, pentru ca numai ce
judecatorul a deliberat, pe data de 11 aprilie 2017, si mai dureaza pâna se va face
motivarea, fiind o procedura normala, a adaugat fuctionara, care a citit concluzia de la dosar.

163.

Pornit de la circumstantele subjugarii jandarmilor/politistilor din FRANTA in actiuni
abjecte, exact ca în cazul politistilor din România, specialistii si deontologii in materie au
aprofundat investigatia epistemologica, mergând pe firul psihologiei infractorului, si care
urmare a coroborarii cu metoda de sedimentare savârsire infractiuni in forma
continuata s-a urmarit scoaterea la suprafata a autorului principal din grupul de crima
organizata identificat pe teritoriul României „statul mafiot basescu”.

164.

Astfel, s-a profilat portretul unui autor neasteptat de specialisti, care dispune de o
inteligenta formata in atacuri de personalitati politice si sefi ai institutiilor de stat in
special de de securitate si când prin mecanisme profesionale, sintagma „vina pe altul”,
releva crearea unui cadru propriu de actiuni criminale cu scopul de a se mentine pe o inalta
functie in stat de profil, folosindu-se de JUSTITIE prin aceesu arma a presiunii criminale.

165.

Iata argumentele juridice si legaturile de cauzalitate, care au condus indubitabil si
fara echivoc la aflarea portretului autorului principal al grupului de crima organizata
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identificat in România; grup care, este de notorietate si-a extins actiunile criminale si in
Europa si implici in Statele Unite ale Americii.

a) Din momentul arestarii abuzive a ofiterului judiciar international de cetatenie româna,
ISTRATE IONUT, chiar in noaptea zilei de 13 septembrie 2016, zi în care presedintele Frantei,
François HOLLNDE a evectuat o vizita istorica in România, specialistii si deontologii in
materie au constatat psihologia clara de punere in miscare a unei actiuni care sa vizeze
victima insusi presedintele HOLLANDE.

b) Intrebarea era: Cine este initiatorul: fostul presedinte impostor Basescu Traian sau Kovesi
Laura Codruta – zis sefa DNA, cunoscut fiind faptul ca, arestarea abuziva a ofiterului judiciar
ISTRATE Ionut, era consecinta abominabila de a se prezenta in fata JUSTIEI ROMÂNE cu
identitea falsa a ofiterului SRI pe proble de terorism, Daniel DRAGOMIR subit disparut, alaturi
de sotia lui, Marinela Zoica DRAGOMIR, deasemeni ofiter SRI.

c)

Cu ocazia acestei arestari specialistii si deontologii in materie au constatat ca exista un
autor principal care dispune din interes personal executarea prin crima atot ce stânjeneste
„personalitatea lui publica”, fiinta umana devenind un obiect de vânzare, in teremeni
sociologici, „sclav capturat pentru exploatare”.

d) POLITIA ROMÂNA a avut marele merit profesional de a fi furnizat public o

fotografie
originala, preluata de presa, nemasluita, cu arestarea criminala a ofiterului judiciar ISTRATE
Ionut - proba, foto de mai jos, extrasa din sesizarea penala din 30 noiembrie 2016,
pag.61/161, de mai jos - un personaj controversat, la rându-i, acesta suspectat de trafic de
fiinte vii si sclav capturat pentru exterminarea familiei noastre, ajuns pe teritor iul Frantei, la
domiciuul legal din Roqesteron (06910) unde ne reorganizasem sa fim TOTI impreuna la
adapost din calea crimei organizate in România.
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e) Cotidianul Lumea Justitiei.ro, condus de reputatul jurnalist/jurist, Razvan SAVALIUC se
ingrijeste in mod special sa comunice prin imagini, mai întâi starea ofierului judiciar ISTRATE
IONUT, si din aceeasi fotografie originala face un zoom si scaote in prim plan ca „prizonierul
sclav” a subit o tortura la ochiul drept, iar la ochiul stâng, indica un mijloc de comunicare, care
prezenta gaura lasata de un glonte, ceea ce decripta ca „liderul politicii de stânga al
Frantei (dl. HOLLANDE) se afla in pericolul social de a fi asasinat”. A se vedea proba,
sectiunea de la pag.66/136, de mai jos, din aceeasi sesizare in regim de urgenta din 3O
noiembrie 2016.

f) Cotidianul FLUX 24,
cel care a primit direct
fotografia
originala
furnizata de POLITIA
ROMÂNA,
coroboreaza
transmiterea
de
mesaje prin imagini,
atragând
atentia
asupra unui pet de 250
ml, neobisnuit de cocacola, care avea dopul
de
culoare
bleu
desenat cu insemnele
de
identificare
simbolica „cascheta de
politist” asezata pe cap; ISTRATE IONUT numai ce parasise de o luna de zile teritoriul Frantei,
luând ostateci copiii nostri aflati la Roquesteron, cu casa cu tot, astfel intregind mesajul de
comunicare, transmintând POLITIEI FRANCEZE sa ia masuri de protectie pentru
PRESEDINTELE FRANTEI, deontologii si specialistii in materie, dupa o minitioasa cercetare
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epistemologica, aflând ca Istrate Ionut a fost torturat pentru a faptul ca a DENUNTAT ca a fost
capurat „soldat” la „Atelierul Cotroceni”, unde se pregateau atacurile de destabilizare a
Statelor europene vizate.

g) Astfel s-a constatat

ca pe firul savârsirii infractiunilor in forma continuata in grupul
urganizat si identificat pe teritoriul României a dominat intotdeuna o psihologie unica.

h)

Prin urmare, cercetarea epistemologica in materie a resuit sa localizeze autorul
principal, gratie curajului ofiterului controversat, ISTRATE IONUT, fara indoiala actionând,
cu APROBAREA POLITIEI ROMÂNE, respectiv a Inspectoratului General de Politie
BUCURESTI – IGPB, când odata capturat sclav cu catuse si aruncat in bezna disparitiei,
intocmai ca ofiterul Daniel DRAGOMIR, a carei fantoma era obligat sa o incarneze, acest sclav
capturat (Istrate Ionut), comunica cu POLITIA FRANCEZA, prin imagini, clare, asa dupa cum sa reamintit mai sus, prin care informa ca presedintele legitim al Frantei, Froançois HOLLANDE
este vizat sa fie asasinat.

i) In aceste circumstante, presedintele legitim al FRANTEI,

dl. François HOLLANDE a
subit marturia directa a unui accident declansat cu ocazia inaugurarii unei linii de tren de
maxima viteza TGV, când „un tragator de elita” a tras (din neatentie), ranind o persoana.
Insa presa franceza a subliniat in clar, cu discretie, nu accidentul, ci manevra unui „tragator de
elita” amenintând presedintele, ceea ce aminteste, si chiar mai mult, coroboreaza in plina
competenta profesionala cu mesajul transmis de POLITIA ROMÂNA, la data de 22
octombrie 2016, ora 22:32, prin intermediul Cotidianului FLUX24.

j) Se identifica astfel psihologia de „victime alese”

jandarmi/politisti, care sa se implice pe
teritoriul Frantei, drept elemente infiltrate, EXACT dupa aceesi psihologie infr actionala
identificata in grupul de crima organizaat din România.

k) Aceaste circumstante, probeaza ca anumiti Jandarmi de la

Brigada MOUGINS sunt vizati
„victime alese”, scosi din minti, ca-si pot pierde serviciul si libertatea, exact aceeasi metoda
criminala exersata pe unii politistii români, pe care ulterior, sefa DNA le spala infractiunile in
dosarele premeditat fabricate, sub promisiunea ca-i va promova SEFI. Cum sunt cazuri de
notorietate in fiecare judet din România.

l) Prin urmare, deontologii si specialistii in materie au pus sub lupa anchetei epistemologice,
sedimentarea autorilor suspectati de crima organizata identificata pe teritoriul României,
dupa ce fiecarui suspect i s-a rezervat posibilitatea RETRAGERII DE ONOARE, acordându-le
ceea ce specialistii numesc „quod mecum nescit, solus vult scire videri”, lasându-se astfel
cheia umana in mânile suspectului, dintre care numita KOVESI Laura Codruta in cauza
poporului român si a Europei, i s-a rezervat un spatiu generos de retragere în onoare, chiar
sugerându-i-se direct, cu sinceritate sa-si de „DEMISIA de ONOARE”. (Proba, paragraful 107,
lit. c) pag. 22/161, din sesizarea de urgentadin 30/11/2017, scanat, aici mai jos)
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m) Prin urmare s-a constatat ca dupa atacul vehement al Serviciului Român de Informatii
si al Parchetului de pe lânga Inalta Curte de Casatie din perioada 3 – 5 ianuarie 2017,
numitul BASESCU Traian, s-a retras, lasând semnele clare a unei cocilieri pertinente, acesta
abtinându-se de a la orice „asociere” de abuzuri cu zis „sefa DNA” Kovesi Laura Codruta.

n) Cu toate acestea ABUZURILE CRIMINALE au continuat in aceeasi maniera si psihologie a
personalitatii infractionale identificate pe teritoriul României, ceea ce convinge ca
declaratiile publice facute deseori de fostul presedinte impostor, BASESCU TRAIAN au
continut si substanta reala, atunci când califica sefa DNA, Kovesi ca atransformat DNA intrun organism de forta represiva, care si-a facut propriul sau „statut mafiot”, luându-si alibi
„statul mafiot basescu”, „vina pe altul”, fiind deseori indusa dlui BASESCU Traian.

o) In

aceste circumstante s-a constatat indubitabil ca România si ulterior Statele
Europene au subit crime contra umanitatii intre toua tabere de crima organizata, care
s-au intersectat, suprapus si exclus intre ele, in functie de INTERESELE de mentinere a
totalitarismului criminal pe teritoriul României, SCOPUL finnd COLONIZAREA
teritoriului României si treptat pe acelasi experiment, si celelalte State.

p) Nu

intâmplator s-a calculat ineceperea destabilizarii Statelor de la „centrul
Europei”, combinându-se fenomenul fizic al „fortei centrifuge” cu fenomenul de
„perversiune a politicii si culturii popoarelor”. Specialistii aici au gasit o legatura de
cauzalitate de exceptie, observând la nivel planetar o miscare absurda de colonizare a
popoarelor, luându-se alibi RELIGIA, pentru crearea de CONFUZII si INTRIGI intre
personalitati politice, TINTA fiind destabilizarea prin atacul direct al SECURITATII
STATELOR – cu tot ce presupune: POLITITIE, JANDARMERIE, SERVICII.

CAPITOLUL IV
Mesajele transmise de Justitia Româna pentru confirmarea presiunilor
criminale subite de Justitia Franceza

166.

Din investigatiile epistemologige mai întâi s-a DECODAT mesajului facut de numita
KOVESI Laura Codruta, „pe trotuarul privat” din fata Curtii de Apel Ploiesti, care reiese
indubitabil si fara echivoc din coroborarea urmatoarelor aspecte de fond:

a) COINCIDENTA

de data, respectiv 11 aprilie 2017 a deliberarii la PLOIESTI a
judecatorilor pentru judecarea cauzei jurnalistilor urmaiti pentru exterminare, coroborat cu
aceeasi procedura de deliberare la CANNES, când prin aceeasi presiune criminala, am fost
instiintati cu un curier de „exterminarea” subsemnatei si sotului meu, PRC.

b) Analiza juridica

de rezultat a declaratiilor, semnate public de numita KOVESI Laura
Codruta, in fata Curtii de Apel, PLOIESTI, marti 11 aprilie 2017, care astfel se încadreaza
perfect sub efectele FLAGRANTULUI international urmarit in direct, jurnalistii, resusind sa
smulga de la acesata, exact de ceea ce era nevoie pentru o PROBA CONCLUDETA: „declaratii
la cald”, evident TOTI facând legatura cu faptul ca „Dosarul Nr.6043/3/2015” era singurul
dosar afisat pentru a fi judecat de completul celor doua judecatoare.
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c)

Declaratiile supuse analizei juridice de rezultat (proba, foto si text, de mai jos).
Subiect, KOVESI Laura Codruta: „Sunt aici pentru a sustine o cauza personala, ca atare
nu fac declaratii. Multumesc frumos. La revedere. Repet, nu fac nicio declaratie. Deja sunt
in timpul liber, in spatiul meu privat. Multumesc frumos, la revedere.”

1.

Text n°1 supus analizei juridice. „Sunt aici pentru a sustine o cauza personala, ca
atare nu fac declaratii.” = Subiectul, se afla pe fagasul unei strategii, folosindu-se de spatiul
public oferit de jurnalisti pentru opinii publice. Cu foarte multa viclenie, Subiectul si-a gasit o
cale de comunicare cu „sclavul capturat” care era inflitrat in JUSTITA FRANTEI la CANNES.

2.

Constient ca se afla în culpa de exorcizare de bani si exterminare a jurnalistilor, Subiectul
(KOVESI Laura Codruta) se fereste sa vorbeasca mult, vadit folosindu-se de subterfugiul unei
„cauze personale”, tocmai pentru a nu crea CONFUZII de comunicare cu „sclavul capturat”,
care deja operase la ordin criminal, clar venit de la zis „sefa DNA” din România.

3.

Per a contrario Subiectul avea nevoie sa dea declaratii si sa lamureasca publicul ca
actiunea din justitie are JUSTIFICARE, mai mult, aceasta cauza fiind de natura publica si pe
fond viza Parchetul Directia Nationala Anticoruptie. De unde rezulta ca expresia „cauza
persoanala” este mesajul indreptat catre „sclavul capturat” la CANNES, Franta.

4.

Text n°2 supus analizei juridice. „Multumesc frumos. La revedere” = Subiectul,
(KOVESI Laura Codruta) aici, multumeste „sclavului capturat” aflat la ordin, divulgând astfel
ca are stabilita o strategie pentru a subjuga si JUSTITIA FRANCEZA.

5.

Text n°3 supus analizei juridice. „Repet, nu fac nicio declaratie.” = Subiectul
realizeaza ca mai are inca ceva de spus si ca s-a grabit sa inchida „comunicarea”, fara nicio
logica revenind asupra la ceea ce o obseda, dându-si in vileag cum îsi facea un calculul de a-si
acoperi culpabilitatea. Se observa stitlul impunator pentru a-si face simtita dominatia.

6.

Text n°4 supus analizei juridice. „Deja sunt in timpul liber, in spatiul meu privat.” =
Subiectul îsi exprima subit calculul, cu viclenie, justificându-se ca se afla in timpul liber; ceea
ce nu era adevarat, se afla pe timpul exercitarii atributiilor sale de sef procuror DNA, ca apoi
sa-si dea in vileag ceea ce calculase cu aceeasi viclenie: acoperirea culpabilitatii sale,
puând sub umbrela „spatiul privat”.

7.

De unde interventia presei extrem de vigilente, atragând atentia nu numai Ploiestenilor
de a avea grija pe unde merg, ci si cetatenilor din CANNES, Franta, expresia „mai nou”,
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facând referire directa la urmatoarea informatie: „mai nou sefa DNA Laura Kovesi
subjuga si Justitia Franceza”, nu numai a României.

8.

Text n°5 supus analizei juridice. „Multumesc frumos, la revedere.” = Subiectul
studiat isi da in vileag complexitatea infractionala in centrul careia graviteaza, rationamentul
fiindu-i vizibil malformat de rupturi de logica inacceptabile.

9.

Rezulatul obtinut. Subiectul studiat, in speta, KOVESI Laura Codruta este calificata un
mare pericol social, stapânita de lipsa unei capacitati intelectuale de a iesi in ONOARE ca
functionar public indentificat unul dintre cele mai activie elemente tota litatre a „statului
mafiot basescu” descoperit pe teritoriul României si infara acestuia.

167.

Prin urmare specialistii si deontologii in materie, fara eroare, apreciaza ca jurnalistii
sunt la curent cu pericolul social creat de numita KOVESI Laura Codruta, acestia denuntând
cu foarte multa tarie de caracter profesionalism, drept „momente tragi-comice la Curtea
de Apel Ploiesti” (proba foto si text, de mai jos, publicate de Luju.ro, la data de 11.04.2017,
18:49 ora României), alertând ca judecatoarele completului intrunit la 11 aprilie 2017,
respectiv doamnele judecator, Marilena PANAIT si Valentina GHEORGHE se afla sub
efectele unei presiuni criminale fara precedent, ceea ce OBLIGA organele competente sa ia
masuri de protectie de urgenta.
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168.

Mai mult, presa româneasca aflata in cunostinta de cauza, anunta ca „sefa DNA” s -a
inselat”, jurnalistii in acelasi timp atentionând ca „dosarul Kovesi” era singurul pe lista de
sedinte a completului format din cele doua judecatoare aratate mai sus , publicând PROBA
CONCLUDENTA, afisul public, aratat mai jos.
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169.

Din investigatiile facute la fata locului, specialistii in materie, confirma ca JUSTITIA
ROMÂNA ajutata de jurnalistii cotidianului Lumea Justitiei.ro in colaborare cu MEDIA din
ROMÂNIA si EUROPA, atrage atentia ca in aceeasi situatie se afla si JUSTITIA FRANCEZA,
in speta TRIBUNALUL CANNES, în acest sens realizându-se o comunicare prin imagini si
indicii scrise, pentru care se depune proba concludenta, indiciile de decriptare - comuicare de
pe acelasi afis, aratat, aici, mai jos.

170.

Pentru decriptarea comunicarii cu imagini intre JUSTITIA ROMÂNIEI si JUSTITIA
FRANCEZ, sepecialistii în materie de la fata au creat un afis original, aplicând pete bleu-azur
pentru a face trimitere la Tribunalul CANNES aflat pe Coasta de Azur, iar caracterele de citire
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„CURTEA DE APEL PLOESTI si a „adresei” Curtii, au fost create in stil artistic, separte intre ele,
pentru a atrage atentia specialistilor in comunicare. Proba sectiunea din patea de sus al
afisului, marcate la expertiza in culoare alabastra, cu linia curba (stânga) si cercu (dreapta).

171.

Deasemeni specialistii de comunicare din România
transmit mesaje pentru a sprijini FRANTA punând in vedere ca
JUSTITIA FRANCEZA se afla amenitata de nimeni altcineva,
decât de zis „sefa DNA” KOVESI, care se pare are propriul sau
grup de sclavi capturati sa faca rau omenerii, in acest sens
pentru a comunicarea directa cu organele competente s-a creat
o imagine, cu „STR. EMILE ZOLA” (foto dreapta), care face
legatura cu paragraful bb) pag.15/164 din sesizarea penala
publicata si inregistrata si semnata la organele competente,
vineri, 7 octombrie 2016, aratat scanat aici, mai jos, care are
inserat capatul de expresie: „ (...) o fila, asemenea scriitorului Emil Zola”, astfel specialistii in
comunicare ajutând opinia publica din Franta sa fie eliminata orice CONFUZIE.

172.

Toate listele cu pulicitatea dosarelor
ajunse la termen de judecata, afiseaza in
dreptul „COMPLTUL DE JUDECATA”, doar
initialele: A1 sau A2 etc. De acaesta data s-a
tercut numele si prenumele judecatorilor,
specialistii in comunicare facând cunoscut
astfel ca insasi judecatoarele, public si-au
luat masuri de protectie. Proba sectiunea scanata din dreapta.
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173.

Deasemeni se atrage atentia pentru o comunicare exacta si eficienta, existenta unui
anunt cu „LISTA CAUZELOR AFLATE PE ROL”, dar care afiseaza doar UN SINGUR DOSAR
pentru juedecata „LA DATA DE 11 APRILIE 2017” . Proba sectine foto de mai jos.

a) Aceasta modalitate neobisnuita, a fost creata pentru a se transmite mesajul ca la aceeasi
data de 11 APRILIE 2017 si la TRIBUNALUL CANNES – Franta au fost exercitate aceleasi
presiuni criminale pe care judecatorii din România le suporta de ani de zile , de aceasta data
intr-un dosar FABRICAT pentru exterminarea unor JURNALISTI care au scos la LUMINA
ADEVARULUI putregaiul unei vrime organizate fara precedent intr -o tara libera si
independenta.

b) Si

pentru a nu fi niciun fel de dubiu, mesajul transmis opiniei publice europene si
internationale, s-a trecut la scrierea efectiva pe o singura coloana notata „Nr.crt.” cifra „1”,
(sectiune foto, dreapta) transmitându-se DIRECT astfel simultan urmatoarele informatii:

„Nr.crt.” = Numarul curent, actual, in savârsirea crimelor contra
umanitatii a rams singura, KOVESI LAURA CODRUTA; tovarasul ei,
BASESCU TRAIAN s-a retras pentru a sprijini Justitia in aflarea
adevarului. Ceea ce inseamna ca este adevarata marturisirea acestuia
când pe postul de televiziune, recent (martie 2017), in direct spunea:
„Actuala presedinta CSM, Mariana GHENA, când era juecator la Inalta
Curte a arestat o femeie gravida in 8(opt) luni”, pe un dosar fabricat de
DNA, numitul Basescu Traian, astfel, facând sa inteleaga opinia publica, ca
„arestarile la ordin” veneau si din partea Sefei DNA dupa cum aceasta
dorea. Femeia respectiva a nascut in inchisoare; crima contra
umanitatii, „inedetit de groaznic”, inregistrând detinut un inocent absolut
- un nou-nascut. Iata de ce Inspectia Judiciara CSM si-a permis sa
batjocoresaca si sa reduca la tacere un popor intreg cu un „RAPORT de
aparare a reputatiei” „Conducerii DNA”, indosind cu viclenie, numele lui KOVESI.

Cifra „1” = De la data de 10 februarie 2017, Basescu Traian a divortat din „cuplul
infractional BASESCU-KOVESI”, demascând cine a ramas „Nr.1 curent” in crima organizata
si identificata pe teritoriul României; aceasta, coroboarând cu sedimentarea autorilor de
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savârsire infractiuni in forma continuata, constatându-se in clar, fara ambiguitate „autorul
principal = KOVESI Laura Codruta”.

174.

Pe acelasi afis, instanta Curtea de Apel Ploiesti, DENUNTA PUBLIC, ca au fost EXPRES
racolati pentru exterminare, jurnalistii de la Antena 3, respectiv, Radu Tudor, Bianca Nae,
Mugur Ciuvica si Mihai Gâdea, aratând ca exista un „REPREZENTANT LAGAL SABINA
PETRE (foto sectiune de pe afisul
Curtii, dreapta), care in mod legal ar fi
trebuit sa apere interesele UNITATII
MEDIA pe care o conduce, ceea ce
dezvaluie, ca în pricina trebuia sa se
prezinte doar „REPREZENTANTUL LEGAL” al Antena 3, respectiv domnul Mihai GÂDEA,
potrivit perioadei (2015) când RECLAMANTA (Kovesi) a actionat fara temei legal, pe toti
jurnalistii de la acest post de televiziune, asa dupa cum s-a demosntrat si probat la prezenta.
Acest lucru demonstreaza ca a existat INTERES CRIMINAL de IZOLARE de societate a
jurnalistilor, carora li se ticluise mai intâi sa fi exorcizati de o suma enorma. Incepuse doar
„antranamentul” când OBLIGATORIU fiecare jurnalist, si domnul Razvan SAVALIUC, trebuiau
sa INTUIASCA ce rau li se va aplica?!!! O mai mare idiotenie nu veti mai intâlni nicaieri pe
aceasta planeta, drept rezultat al cultului de denigrare si destabilizare de catre anumite
elemente inflitrate (defintio hybrida) in culturile autohtone ale Statelor Europei si nu numai.

175.

Fata de cele prezentate, demonstrate si probate la prezenta va rog sa luati masurile
care se impun, astfel incât poporul român sa-si redobândeasca LIBERTATEA; DREPTUL LA
VIATA si SANATATE; DREPTUL LA LIBERTATEA DE EXPRESIE sub auspiciul apararii si ordinii
publice prevazute de Dreptul national si international deocumentate in Tratatul de la Roma,
republicat cu Declaratia celor 27 de State ale lumii, semnata din 25 Martie 2017.

176.

Drept pentru care DECLAR PREZENTA SESIZARE – LUCRARE STIINTIFICA IN
DREPT PENAL INTERNATIONAL, PE CARE O MENTIN, SUSTIN SI SEMNEZ, astazi,
miercuri, 3 mai 2017.
Va rog sa-mi acceptati scuzele. Din criza de timp nu am reusit sa revad textul pentru eventuale
corectari. De alt fel nu am reusit nici sa traduc integral textul documentelor din limba franceza in limba
româna (doar fragmentele strict necesare).
Toate acestea ma obliga sa revin cu aceste completari.
Va multumesc enorm pentru rabdare si intelegere!
Deasemeni candide multumiri pentru sprijinul acordat de Justitia Româna si Justitia Franceza.

Paris, 3 mai 2017
CROCY Maria
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Speranţe care mor de dorinţe ucise
( Eseu)
Dedicatie,
Presedintelui François Hollande
singurul presedinte din Istoria Frantei, care si-a sacrificat „dorinta”
de a se bucura din oficiu pentru o a doua candidatrura la Alegerile Prezidentiale – 7 Mai 2017.
A ramas lucid, mult prea lucid sa vegheze la destinul poporul sau.
Nimeni nu ar fi ales o astfel de renuntare. Nimeni...

Miercuri,3 mai, 2017 02:10
Aceste rânduri le-am scris dintr-o îngrijorare profunda, care ma stapâna cu un tremur al intregii
mele fiinte, plângând peste litere, plângând pentru tacerea lor, pentru viata si viitorul României.
Era putin inainte sa ma exilez in Franta, ianuarie 2006.
Viaţa nu poate fi splendidă decât numai prin dansul florilor în simfonia sunetelor scoase
de păsări şi foşnetul frunzelor în adierea vântului. Metamorfoza sclipirilor curse de pe aripi de
fluture face lumea străvezie şi începi să vezi totul până la fund ce ea ce în mod natural ar fi
trebuit doar să mângâi. De aceea cerurile au început să se surpe, iar noi incapabili de a opri
lava clipelor prăbuşite peste speranţele noastre, ne lăsăm corpul fără a-şi înţelege sufletul.
Dincolo de orizontul ei, viaţa este un freamăt continuu de unde te poţi desprinde un
foşnet în înţelesul tău pentru a învinge Răul. Şi astfel te trezeşti împotriva eu-lui tău şi nu te
mai poţi regăsi în avalul vieţii, contrar sentimentelor tale înoţi în amonte, Lumina părându-ţi din
ce în ce mai străină şi mai departe, fiindcă întunericul devine o aură de gânduri.
Şi nu ne-am dorit noi murmurul izvoarelor să se înalţe pe crestele munţilor? Şi de acolo
tonalitatea lui a plecat de tăcerea pietrelor şi s-a oprit în muzica valurilor mării. Speranţa, era să
fim mai aproape de Cer, dar ea a murit în clocotul unei simfonii din dorinţa de a ne uni cu
azurul. Şi izvoarele au pornit albiile lor; au început să surpe chemările noastre şi depărtările au
ucis în noi zile şi nopţi ale căror introspecţie trebuie să o plivim de răni mişcătoare.
Plini de echivoc, nu mai ştim cui să ne abandonăm: azurului sau mării. Şi astfel ne trezim
în necesitatea de a suferi, incapabili să oprim fluxul pornirilor neantului şi neputincioşi în a reţine
refluxul privirilor visătoare peste malurile ei. Nelămuriţi ne întrebăm de ce munţii şi-ar fi înşelat
singurătatea cu atingerea norilor, iar marea cu atingerea negurii? Căci, în fond, şi marea şi azurul,
poartă aceeaşi culoare albastră a separării.
Am toate motivele să mă simt un aisberg ţâşnit din adâncul pământului, plutind în deriva
topirii către temperaturi mai înalte. Cine ar mai putea purta pasiunea unei topiri ireversibile până
să te amesteci cu orice strop de apă în obsesia unei furtuni? Dar topirea este o speranţă de a
evada din vidul unei torturi în a cărui vacuum îţi plutesc vindecările prin devenire în şuieratul unei
ciocârlii. Şi această speranţă cât poate să aibă viaţă? Până dorinţa vânătorului frânge aripile
ciocârliei a cărui zbor inocent se înălţa spre cer.
Ludovic van Beethoven pare a fi absorbit toată esenţa sonoră a frunzelor în picturile de
ploaie lovite de vânt. Numai speranţa unei raze de soare ar fi făcut posibilă ruperea notelor de
pe portativul „Simfoniei a IX-a” pentru a salva dorinţa petalelor unui trandafir să strige de
bucurie în roua sfărmată de un suspin. Şi iată, cum speranţa de a-ţi găsi un adăpost în muzică
poartă în ea nimbul unei dorinţe ucise de nostalgia haosului.
În prada erorii genezei, omul se află în imposibilitatea conturării exacte a dest inului. De
aceea oamenii nu trăiesc în ei, ci în căutările lor. Şi niciodată nu au reuşit să ajungă mai presus
decât neantul, fiindcă atunci când mintea lor s-a oprit, inima a continuat să mai bată. Astfel,
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omul şi-a creat o lume nemilos de îngustă, unde propriile lui ferestre deschise spre Lumină au
fost acoperite de fumul gros al vulcanului voinţei lui de a se simţi om. Oare nu mai bine ar fi
fost să-şi fi lăsat destinul conturat de instinctele unui neom? Altfel cine ar mai fi triumfat
deasupra lumii cu subteranul fiinţei sale?
Cunoşti fără să cunoşti şi învingi fără să învingi. Oare câte speranţe mor de dorinţe ucise
laolaltă într-un astfel de paradox ontologic? Cu Beethoven atingi o cosmogonie a vieţuirii
dezgolind deznădejdea înfrângerii Timpului, dar nu şi cea atingerii frunzelor. Să fie verdele lor
metamorfoza sensului unei forţe virgine în nonsensul unei trăiri totale provizorii? Se poate,
pentru că între valoare şi sublim, spaţiul dezvoltă consecinţele unei greşeli.
După lungi căutări îţi pui la teasc speranţele şi din drojdia lor îţi otrăveşti dorinţele şi nu
mai poţi trăi în tine, ci în amintirea ta. Şi-atunci nu mai bine ar fi să introducem speranţele în
ADN-ul omului ca o structură vitală, preluată de logică? Una este să găseşti Lumina în neant şi
alta neantul în Lumină. Cât de mult ne lipseşte acelaşi acoperiş bătut în cuie de aştri sub care să
ne adăpostim alături de Dumnezeu. Cine şi cui şi-ar mai face umbră? Cui i-ar mai fi frică de
întuneric şi de deznădejdea de a muri în el însuşi?
Misiunea noastră pe acest tărâm este de a evada în strigăt atunci când istoria este
interzisă să-şi umple cu cerneală paginile. Oare în vidul intelectual al cărui spaţiu s-a dilatat
alarmant de neaşteptat după ce am devenit liberi, câtă geneză şi câte talente s-au sufocat în
acelaşi climat de viaţă steril şi inutil? Un etern prezent al nimicului, o risipă de neiertat a
valorilor axiologice şi pagini împroşcate cu o cerneală amorfă a adevărului istoric. Fluieraşul de
soc al Mioriţei a muţit, iar zidul Meşterului Manole a rămas ruina inimii poetului. Şi... am pierdut
tot: şi liniştea Carpaţilor; şi murmurul valurilor mării; şi ecoul albastru lăsat moştenire –
demnitatea românilor – de strămoşii noştri; până şi amurgul l-am pierdut scurs în noi.
Există în om dorinţa de a ucide pentru a se abandona într-o absenţă metafizică a
spiritului. Speranţa ia forma unui orizont asasin şi oricare Lumină se stinge într-un amurg ce se
revarsă într-o ceaţă ne mai aparţinând pământului. Orice dorinţă se întoarce iluzie în vis, fiindcă
mulţi se înşelă, crezând că în eternitate totul este permis.
Am descoperit că „a scrie” este un miracol, un tărâm divin unde CUVÂNTUL devine un
sfânt, căruia trebuie cu recrudescenţă să te închini. Din orice abis nu poţi ieşi decât prin
metaforă, căreia alăturându-i-se şi metonimia – irealul ia forma realului. Şi, astfel aflăm că în
viaţă Cultura recunoaşte valoarea umană, iar politica numai puterea şi banii. Dar dacă
speranţele îngheţate în metaforă din afluxul şovăielnic al unei metonimii ucid dorinţele triviale
ale puterii şi gândurile deşarte ale banilor? Câtă Speranţă de Cultură!
Câţi dinte noi conştientizează că misiunea noastră pe acest tărâm este să evadăm în
strigăt atunci când istoria este interzisă să-şi umple cu cerneală paginile?
Trebuie să ne apropiem de poezie pentru a ne putea ridica privirile spre Cer şi să ne
oglindim în suflet speranţele noastre, fiindcă viaţa este un continuu freamăt din care te poţi
desprinde un foşnet în înţelesul tău pentru a învinge meschinul. Totul e să poţi trece peste
bariera tăcerii metafizice, care din nefericire are forţa de a lăsa strigăte mute să curgă din tine
spre un univers incognoscibil.
Lumea ajunge la marginea Luminii când nu-şi mai poate permite să se scuze pentru
existenţă; când nu se mai poate lăsa luată de acelaşi val al ignoranţei, reducând la tăcere
speranţele ei de viaţă. Dar să nu uităm că Ignoranţă înseamnă mai multe lipsuri, dintre care cea
mai strivitoare de silabe: lipsă de cultură. Or, în condiţiile în care avem pretenţiile de a intra în
Uniunea Europeană cine îşi mai poate permite perpetuarea îndobitocirii de dragul de a avea şi
noi politicieni?
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Aceasta este unica speranţă care nu aş vrea pentru nimic în lume să fie o dorinţă ucisă
pentru a se face loc iar demagogiei. Cât de necesară ne este acum o negativitate totală! Cât de
necesară ne este acum speranţa unei rugi aprinse pentru a reînvia cultura!
Dacă aş putea să am aripile unui Condor şi pliscul pasării Phoenix aş zbura anima mundi
ca un ecou albastru şi aş cânta în axis mundi destinul devenirii pentru ca noi să ne putem zări în
ochi cu privire omenească. Eu cred că nici nu am mai avea nevoie de oglindă, fiindcă a renaşte
din cenuşă nu poate însemna decât proiecţia unui suflet aşezat de razele unui destin pe ecranul
cosmic al creaţiei. Mă gândesc totuşi „…ce îl determină pe Platon să creadă că moartea nu e
sfârşitul a tot?”.9
Mă aplec cu o reverenţă în toată graţia sa spre toate Speranţele, care mor de dorinţe
ucise şi le implor în numele la tot ce am suferit pe acest tărâm, ce din ce în ce mai mult se
îndepărtează de tot ceea ce înseamnă Cultură şi se apropie într-o confuzie istorică metafizică de
tot ceea ce se aseamănă cu umbre ontologice, să mă lase să strig cât încă mai pot:

Nu pleca
Nu pleca viaţă încă nicăieri,
nu ştim soarele cum răsare,
e atâta frig în noi adunat,
încât de dor să plec – mi-e jale –
pe urmele lăsate în praful de scântei
al nemuritorului cu ochi de dac.

Nu pleca soare-n asfinţit,
mai lasă-ţi lumina să taie întunericul,
pe un pământ îngheţat şi înnegrit,
unde se zbate încă ochiul,
să zărească la marginea luminii...
un cor de copii nebuni,
ţâşnit din vidul unei simf onii
uitate cortina trasă pe scena astei lumi.
Nu plecaţi voi clipe rămase-n vis,
târâte în osmoza unei scufundări,
pentru a urca Eu-l în abis,
s-atingă dezechilibrul din lume
în aceleaşi strigăte şi căutări,
pentru a găsi orizontul unui nume,
pe care să-l poarte dacii din noi.
Din Vol. Luminile transfigurării
Junimea, 2007, Maria Cozma Crocy p.92
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