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Biroul de Presă
Telefon: (+40-21) 319.31.21
Fax: (+40-21) 319.31.31

In atentia : PRESEDINTELUI ROMÂNIEI – Klaus IOHANNIS
si a Comisarului Sef – Ionel MIRICĂ

Domnule PRESEDINTE al României,
Domnule COMISAR SEF al Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui,
Subsemnata CROCY Maria, (Maria COZMA-CROCY autor literar)
în calitate de membru al Ligii Scriitorilor din România,
legitimata cu nr.650; cod numeric personal:2590415374064,
cu domiciliul resedinta legala în Franta la n°13, Rue des Petits
Ponts, 06250 MOUGINS; si domiciliu legal în România,
Str.Soseaua Nationala nr.2 VASLUI, cod. 730003, adresa
electronica, cozmamaria@gmail.com, prin prezenta sesizare
penala, va rog sa-mi permiteti sa vin si sa arat cu probe
concludente urmatoarele
DECLARATII PUBLICE :
Intocmai ca sesizarea penala pe temei exceptional adaptata si expediata la data 24 februarie
2016 catre organele abilitate în drept ale Statului Român si aflata în lucru, prezentele
DECLARATII sunt de neînlaturat având aceleasi caracteristici de necesitate si importanta
macro-juridice, drept urmare a unor constatari ce au survenit ca reactie de luare atitudine
publica a unor personalitati internationale remarcante si care COROBOREAZA cu starea
infractionala agravata la nivel national si european.

1. Întrucât Cod penal si Codul de procedura penala

actuale sunt lovite de nulitate absoluta, ca
urmare a nerespecatrii prin frauda a ordinei constitutionale de catre fostul presedinte Basescu Traian
si Parlamentul României aflat din nefericire înca în exercitiu, pentru o coierenta legislativa
fundamentala, care este obligatorie, înteleg si la prezentele declaratii publice sa folosesc si sa ma
sprijin de dispozitiile prevazute de Legea nr. 202/2010, privind Codul Penal si Legea
nr.135/2010 privind noul Cod de Procedura Penala; legi care sunt în vigoare.
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ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale acesteia, în speta DNA si PICCJ, declaratiile au caracter PUBLIC.
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CAPITOLUL I
Dovada complotului organizat cu scopul de înlaturare prin viclenie a
Presedintelui României, Klaus Iohannis

2. În sesizarea penala completata si semnata la

data 24 februarie 2016 la paragraful 83, lit. o)
(pag. 23-24/75) a fost relevat un aspect care
punea în vedere suspiciunea rezonabila a unei
judecati abuzive pusa în cauza Justitiei Române
decatre sefa DNA, respectiv numita KÖVESI
Laura-Codruta, cu scopul pregatirii unei
lovituri de stat.
a) Ulterior suspiciunile rezonabile si-au
adaugat indiciile temeinice ce stabilesc
indubitabil si fara echivoc elementele
constitutive ale infractiunii de COMPLOT
organizat cu concursul Directiei Nationale
Anticoruptie si JUSTITIA ROMANA cu scopul
urmaririi inlaturarii Presedintelui României aflat
în exercitiu, prin dosare cu probe fabricate în stil
mafiot, producând un precedent, „Doasarul penal
FRUNZAVERDE Sorin”, prin premeditare ticluindu-se urmatoarea etapa abuziva, „Dosarul „TINTA
IOHANNIS” dupa cum „Lumea Justitie.ro” avertiza la 29 feb.2016, ora 20:36.
b) Astfel pentru consumarea faptei penale de Complot savârsita în concurs cu faptele penale de
Abuz în serveciu, Fals intelectual, Fals în declartii publice si Uzul de fals si Asociere cu
infractorul pentru savârsire infractiuni, Justitia Româna reprezentata la Tribunalul Caras Severin
de Judecatorul mafiot, BIRSESCU Robert a divulgat sistemul totalitar dirijat de Binomul KÖVESIBASESCU, printr-un act public, respectiv Sentinta penala nr.1/16.01.2016.
c) Cu o vadita asociere de savârsire infractiuni, este data în vileag intentia directa a grupului de
crima organizata de catre DNA, care prin reprezentantul sau de factura mafiot, respectiv KÖVESI Laura
- Codruta întocmeste cu premeditare un dosar penal astfel încât sa se compromita si sa fie pus la
îndoiala votul democratic exprimat pentru presedintele Klaus IOHANNIS.
d) Se constata indubitabil si fara echivoc ca judecatorul mafiot, respectiv BIRSESCU Robert a primit
ordin ca domnul Sorin Frunzaverde sa fie condamnat ilegal, cu scopul obtinerii unui precedent
de atac cu dosare fabricate pentru oricare alta persoana politica vizata, în acest caz persoana
vizata fiind cunoscuta prin strigare, public, de presa Luni, 29 februarie 2016 : „TINTA IOHANNIS”, ceea
ce califica consumarea faptelor penale savârsite în flagrant . (foto de mai sus)
e) Rezulta ca Binomul KÖVESI – BASESCU si-au impus continuarea sistemului totalitar, democratia
fiind ucisa iremediabil, tyrania si satrea de asediu, exercitându-si represiunile asupra Institutiilor
Statului Român, foarte grav, prin întocmirea actului juridic, luându-se alibi „independenta si
inamovibilitatea judecatorului, cu buna stiinta principiile de impartialitate si un proces echitabil, fiind
înabusite „definitiv si irevocabil”.
f) Va rog sa observati cum vointa judecatorului mafiot îndeplineste cerinta de executare barbara a
unei condamnari ticluite în cercul de înalta crima organizata, si care rezulta din strigatul presei, din
textul (foto) de mai jos, care dezvaluie ca „inculpatul” Frunzaverde Sorin „nu întruneste elementele
constitutive ale infractiunii prevazute de art.13 din Legea 78/2000” si cu toate acestea este CONDAMNAT.
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g) Mai mult, pentru a nu fi nicio îndoiala, „Lumea justitiei.ro” a publicat integral textul Art.13 din
Legea nr.78/2000, pe care înteleg sa-l depun in dovedire ca proba concludenta, aici mai jos:

h) Ceea ce pune în lumina Statului de Drept Român prin organele abilitate si aratate la prezenta sa
dispuna de urgenta si cu precadere de luarea de masuri legale si când acesti autorii identificati si
organizati în grup pentru savârsirea infractiuni sa le fie atrasa raspunderea penala.
i) Dezastrul economic si atentatul la siguranta nationala create de Justitia Româna nu mai pot
continua, responsabilitatea nu mai poate fi confundata cu aroganta si abuzul de putere a functiei
publice.

3.

Caracterul public lasat pentru cauza României si a Statului de drept Român în sesizarea
penala adaptata la data de 24 Februarie 2016, atât pentru presa româneasca, cât si pentru importante
personalitati internationale a avut un efect pertinent de interventie democratica si condamnare în
direct ale actelor juridico-totalitare exercitate prin oprimarea libertatii din interese de scop de catre
numita KÖVESI Laura-Codruta, sefa Directiei Nationale Anticoruptie din cadrul Parchetului General al României.

a) Publicatia „Lumea justitiei.ro” de

Luni, 7 martie 2015, ora 13:30 (foto
dreapta), se solidarizeaza si sutine
opiniile diplomatului american Darren
White, care face dezvaluiri incredibile
despre numita KÖVESI Laura Codruta,
pentru care afirma: „Am îndoieli
serioase cu privire la abilitatea ei de
a fi neutra, corecta si obiectiva”, ceea
ce coroboreaza indubitabil si fara
echivoc cu proba lansata public privind „dosaralul penal – Frunzaverde”, ce a fost întocmit de catre
numita de mais sus, cu scopul obtinerii unui precedent al actului de justitie, care potrivit
jurisprudentei mafioate, avea sa serveasca înlaturarea prin frauda a Presedintelui, Klaus IOHANNIS
ales democratic în Noiembrie 2014.
b) Jurnalistul Robert Turcescu (tipul
din stânga imaginii) cunoscut de
opinia publica unul dintre sustinatorii
cei mai împatimiti ai clanului mafiot
BASESCU, revine pe scena jurnalistica
cu propriul lui post de televiziune,
parând ca si-a propus respectarea
impartialitatii formarii de opinii
publice, insa se da de gol, creind un
dialog cu intrebari dinainte gândite,
lasând
anume
pe
finalul
comunicarii, cunoscând ca publicul
va ramâne în minte cu ultimele
expresii, inelegant fortând diplomatul
american sa raspunda la o intrebare ce aborda asa zisa „popularitate uriasa” a numitei KÖVESI Laura
Codruta, popularitate care însa reflecta ABUZURILE si DECADEREA STATULUI de DREPT pe care
poporul român ne le mai poate suporta, întelepciunea lui traditionala, îmbracând o atitudine democratica.
c) Acest interviu se constituie si o tentativa de a se da ajutor actualului Ministru de justitie, care pe
fond a comis o grava eroare, „modelul european”, fiind adus la acelasi numitor comun de încalcare a
legilor în România, si când sa fie fabricata o proba pentru C.S.M. în sedinta de reinvestire în functie a
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numitei KÖVESI, crezându-se ca si in conditiile acestor acuzatii grave, mafia BASESCU va trece sa-si
continue abuzurile si crima organizata si in mandatul Presedintelui nou ales.
d) În pofida acestui incident, diplomatul american nu se lasa indus în eroare si raspunde cu o eleganta
specifica diplomatiei în astfel de circumstante, lasând clar sa se inteleaga importanta interventiei sale
de fond, si nu de forma, când DNA a comis abuzuri la comanda politica. (foto text)
e) Mai mult, Publicul din România nu se lasa înselat de Robesrt Turcescu, care a incercat sa se

foloseasca de diplomatia americana aruncata în afara Statului de drept, si iemdiat intocmeste o petitie,
care la numai câteva ore, culege
peste 1.200 de semnaturi, (foto de
mai jos);
f) Aceasta atitudine publica de
strângere semnaturi descalifica
intentia jurnalistului partinator
sistemului juridico-totalitar, unde se
stie ca are probleme severe de trafic
de influienta pentru inducerea in
eroare a poporului român ajuns la capatul suferintei.
g) Va rog sa observati pâna unde a putut sa ajunga
perversiunea intelectuala al înaltului functionar corupt si
bolnav de putere, pilotând manipularea publica cu adevarate
lozinci comuniste, foarte grav înversând „logica si rationalul”
expresiei (foto dreapta) de natura sa-si acopere raspunderea
pentru abuzurile sarvârsite prin asociere cu crima organizata
în România. „Drumul cel bun” nu poate fi decât recuperarea
prejudiciilor materiale, de imagine si de demnitate
umana, cauzate de binomul KÖVESI–BASESCU, ce a redus
poporul român la un crud sclavagism într-o Europa libera si democrata.
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CAPITOLUL II
Provocarea de confuzii criminale cu scopul destabilizarii Statului francez,
la indigo, dupa modelul creat în România
4. Stiinta Dreptului a stabilit fara eroare psihologia infractorului, iar atunci când actiunile acestuia

sunt savârsite in forma continuata se afla ADEVARUL cu precizie, PREMEDITAREA, ramânând reperul
însiruirii tuturor faptelor penale savârsite carora li se pot stabili
cu usurinta MOBILUL.
a) Ne confruntam pentru prima data-n Istoria democratiei
României si a Europei cu psihologia unui infractor de exceptie – în
speta numitul BASESCU Traian – care a ocupat o functie înalta de
stat si anume cea de Presedinte.
b) Este de notorietate ca numitul Basescu Traian a dispus de
uciderea prin eutanizare a mii de câini fara stapân din Bucuresti si
din toata Romania.
c) Pornind de la criticile facute de jurnalistii francezi asupra
acestei cruditati exercitate asupra câinilor, „promulgata” prin lege
de catre numitul BASESCU Traian, în comportamentul infractional
al acestuia s-a creat un precedent, care trebuia sa-i serveasca
capturarea unui alt presedinte european si care sa corespunda
aceluiasi „model” zis „basist”.
d) Astfel dupa modelul numitului Basescu Traian printr-un vadit
trafic de influienta se reuseste sa se provoace un material jurnalistic la „CHARLIE HEBDO” (foto),
facând propaganda pentru aceeasi tema: uciderea câinilor.
e) Or, nu se poate crea confuzia uciderii câinilor din România, cu legea franceza fondata cu mult
timp înainte ca domnul François HOLLANDE sa devina presedintele legitim al Frantei, deoarece
aceasta lege protejeaza populatia de atac pentru anumite rase de câini, printre care si rasa :
„LABRADOR”; o rasa de câini cunoscuta international ca fiind periculoasa pentru atacuri la
comanda stapânului.
f) Va rog sa observati cum aceste circumstante, epistemologic scoate în lumina dreptului: ADEVARUL,
PREMEDITAREA si MOBILUL, ce sunt surprinse de mesajul extrem de puternic transmis în ansamblul
sau, de caricatura aratata si depusa proba foto mai sus si care cu subtilitatea unei inteligente aflata in
slujba unui comenzi platite, nu avea alta cale, decât sa-si urmeze planul crminal deja „contractat” în
subteranul unei prese capturate, la indigo precum în România pentru interese infractionale.
g) Subtilitatea mesajului consta în comunicarea prin
imagini a SCOPULUI crimei organizate la nivel
international si care statea în coltul de jos (stânga) cu
asezarea-n pagina a unei icoane crestine cu enuntiul:
«LE VERITABLE MYSTERE DU PETIT JESUS »
h) Se constata fara alte dubii PREMEDITAREA unor atentate în Uniunea Europeana, luându-se drept
alibi „religia” – si anume, Crestinismul pentru declansarea unei coeziuni inter-religioase, punându-se
în antiteza religia musulmana, cu SCOPUL destabilizarii Statului francez si denigrarii Frantei.
i) MOBILUL are un dublu caracter: a) nemultumirea fostului presedinte Basescu Traian de a nu fi
fost in stare sa rezolve pe cale diplomatica cu fostul presedinte al Frantei, domnul Nicolas Sarkosi,
cauza romilor, care tulburau sever viata cotidiana a francezilor, ceea ce a produs un deconfort social
enorm ce s-a suprapus a fi solutionat pe atributiunile noului presedinte ales, F. Hollande; b) crearea
unei conjuncturi de circumstante de dezordine pentru acoperirea crimelor comandate în
România cu scopul obtinerii de probe fabricate la cauza penala internationala înregistrata la Curtea
Penala Internationala de la Haga, ca urmare a plângerii penale internationale trimisa din Franta la data
de 02 decembrie 2014, exact la doua saptamâni dupa ce numitul BASESCU Traian isi terminase
cel de-al doilea mandat catastrofal de presedinte.
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j) Dovada concludenta care releva aceasta stare psihologica avea sa fie divulgata chiar de propriile

comentarii facute cu scopul provocarii de probe la televiziunea complice B1Tv (foto text, pag.6) si când
constatam indubitabil si fara echivoc ca numitul BASESCU Traian nu numai ca era înversunat de URA,
dar obsedat de grava incalcare a Tratatului de la Trianon, care a agravat pacea interna între etnia

maghiara si români.
k) Au existat în presa româneasca câtiva jurnalisti care stiau adevarul acestei premeditari, unul
dintre acestia exprimându-se pe postul Antenei 3, „ Sati, asa! Sa lamurim lucrurile! Je ne suis pas
Charlie!”, refuzând sa primeasca in piept cocoarda de solidarizare, ce conditiona fiecare comentator sa
o faca, acesta afirmând : „Eu nu pot fi de acord cu ceea ce s-a petrecut la publicatia de la Paris si nu-mi
prind cocoarda de solidarizare decât pentru suferinta poporului francez”.
l) Începând cu acest moment s-a creat spatiul unui denunt public, ce necesita timp pentru a se
ajunge la ADEVARUL OBIECTIV.
m) Am asistat in direct la aceasta luare de atitudine publica, la postul Antena 3, nu-mi amintesc
numele persoanei, era un barbat tânar, între 30 – 35 ani, cu parul saten închis si cu barba scurta, ochi
caprui, si infatisare frumoasa.
n) Ceea ce m-a marcat atunci. S-a luat imediat pauza de publicitate, tânarul comentator, subit si-a
retras pozitia si vizibil timorat si-a prins cocoarda de solidarizare in piept, fara de care era conditionat
sa paraseasca postul, astfel acesta renuntând sa-si mai spuna OBIECTIV punctul de vedere. Insa opinia
publica a remarcat ce se-ntâmplase cu adevarat, ramânând foarte sceptica în redresarea Statului de
drept în România dupa investirea noului presedinte, domnul Klaus Iohannis, fapt pentru care diversi
comentatori de opinie de buna-credinta au pus in miscare teza: „Ma tem ca sistemul infractional al
statului mafiot format de Basescu va continua.”
5. CONFUZIA a ramas arma psihologica
numarul unu a crimei organizate prin
cruzimi ale atentatului „CHARLIE HEBDO”,
ceea ce a facut sa fie mult mai virulenta, cu
atât ca au existat o serie de avertismente
lansate sistematic public ca redactia acestei
publicatii va fi atacata.
a) Or în Franta dreptul fundamental la
libertatea de expresie nu putea sa faca
ascultare la astfel de « amenintari », totul
fiind pus pe seama unei provocari de a se
încalca acest drept fundamental, ceea ce a
facut ca autoritatile franceze sa se abtina de
la comentarii sau luari de pozitie ostile fata de publicatia « CHARLIE HEBDO », respectându-i toate
drepturile.
b) Crima organizata s-a folosit de latura cultivata si diplomata a Presedintelui Frantei, trecând peste
cultura si civilizatia franceza si miseleste pregatind atacul criminal de o cruditate barbara, ce a avut loc
exact la început de mandat al presedintelui nou ales în România, Klaus IOHANNIS, care avea sa se
solidarizeze cu presedintele Frantei, François HOLLANDE (foto), participând alaturi de alti
reprezentanti ai statelor europene la ceremonia de doliu national.
c) Va rog sa observati ca în psihologia infractorului staruie ca atitudine criminala pe de o parte,
crearea unui precedent, ce se identifica un atentat zis terorist cu „autori localizati în Belgia” si
pe de alta parte „eliminarea martorilor jenanti”, în acest caz, chiar redactorul publicatiei franceze si
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cei din anturajul sau creativ, devenind astfel de martori, acceptând sa produca caricatura de scop
criminal, care bazata pe deductia logica si anologie, nu ar fi fost ucisi daca nu ar fi acceptat în opinia
mea aceeasi „sacosa de bani” data presei complice ca în România.
d) De unde rezulta o a treia caracteristica a psihologiei acestui tip nou de infractor, si anume „dubla
actiune criminala”, cu scopul de a sterge orice urma de marturie, care putea la un moment dat sa
creeze spatiul unui santaj sau a unui denunt.
e) Acest aspect întruneste elemenele constitutive ale infractiunii de atentat la Statul Francez, când
planeaza o GRAVA CONFUZIE, ce în mod implicit se indreapta catre Presedintele legitim ales al Frantei.
Se dezvaluie astfel ca psihologia infractorului si-a creat tinta unui santaj imaginar, creat pentru a
produce efectele unei pshioze infractionale.
f) Ceea ce da in vileag „gândirea infractionala” stapânita de o inteligenta de exceptie a grupului de
infractori, care savârsesc crime cu satisfactii sporite pe masura ce se crede ca „nimeni nu-i stie pe cei
rai”, înteles aici, „cei rai” vor fi protejati prin legaturile de infractionalitate deja stabilite în Europa, prin
trafic de influienta sau intimidare mediatica prin transmitere de imagini, cu ajutorul dat de presa si
posturi captive platite sa le faca serviciile necesare.
g) În legatura cu vizita de solidaritate a presedintelui Klaus IOHANNIS exista o puternica legatura de
cauzalitate, care se desprinde din declaratiile numitului BASESCU Traian, imediat dupa tragedia din
13 Noiembrie 2015, la Paris, si când acesta îsi da în vileag viclenia de a-si fi asigurat o lipsa de reactie
din partea „securitatii franceze”, care rezulta indubitabil si fara echivoc din declaratia lui, (foto text):

h) Prin aceasta exprimare nu este nevoie sa fii specialist în drept sa poti surprinde psihologia

infractorului cum se desprinde printre cuvinte, obsedat ca face parte din categoria „cei rai”, dar care
„nu-i stie nimeni”, continuând cu o taioasa viclenie, dar care-i da în vileag „gândirea infractionala
profunda”, inducând ideea sa fie acceptati criminalii estimati chiar in procetente de 5%, în schimbul
uciderii politistilor; prin pronumele „ne” cu viclenie se include subiect ca facând parte din categoria
celor buni, lasând ca o consecinta de societate raspunsul, pe care nu ezita sa-l scoata la fel de viclean;
„Eu as spune ca nu”. Prin aceasta numitul BASESCU Traian instiga crima organizata sa-si continue
actele criminale.
i) In alta ordine de iedei numitul BASESCU Traian cu o transparenta evidenta anunta o „sacrificare a
securitatii europenilor” pentru ca nu poate fi de acord cu „solidarizarea” împotriva actiunilor lui
crimiale. Ceea ce este foarte grav! În psihologia acesui infractor staruie „raul absolut” limitat între
„orgoliu de superior” si „puterea banilor”, care l-a izolat de realitatea obiectiva, traind într-o lume
imaginara, unde teroarea si tirania îi sunt arme de sustinere.
j) Va rog sa observati cum presa complice, B1.ro, noteaza eronat prescurtarea lunii Noiembrie =„Noi”
în loc de forma corecta „Nov.” Ceea ce înseamna un cod de comunicare catre banda organizata,
deoarece nu se poate vorbi de o greseala de tastare, litera „o” nefiind invecinata cu litera „v” astfel
încât sa se greaseasca tasta pe litera „i”, pe diagonala de scriere opusa; mesajul, purtând doua nuante:
„Noi” în sensul pronumelui, persoana I, plural, ceea ce ar desemna o informatie oculta „Noi banda
organizata” sau „Noi” în sensul declinarii la plural al substantivului „nou”, ceea ce ar desemna o alta
informatie oculta „Se pregatesc Noi atentate”.
k) Va rog deasemeni sa analizati „limbajul corpului” cunoscut de specialisti în comunicare si când veti
constata ca expresia cuvintelor vorbite în direct decodifica fara confuzii blocajul mental al
Presedintelui Frantei, François Hollande, care ramâne împietrit sub impactul emotional al unei duble
întrebari: „Cine mi-a facut aceasta si de ce?”, constient fiind ca este adus in pragul unei situatii fara
precedent ca Presedinte al Republicii, consecintele fiind devastatoare în ce privesc onoarea si cultul
înaltului diplomat, format de mare cultura ca a Frantei.
l) Capatul dublurii întrebarii: „ (...) de ce?” este pe deplin justificata, deoarece civilizatia si cultra
franceza în centrul careia traditional, graviteaza dreptul omului la libertatea de expresie, istoric
fundamentata de Napoleon, nu puteau fi batjocorite cu un astfel de act barbar.
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m) Subit Presedintele Frantei decade din Sef de Pace în Europa de Est în „Sef de razboi” chiar in
mijlocul cetatenilor pe care-i reprezinta, ceea ce ridica neconditionat sustinerea domniei sale de catre
poporul francez, cel român si intreaga Europa.
n) Totodata va rog sa observati ca aceste circumstante exclud „adversitatea politica”, fostul presedinte
Nicolas Sarkozi, fiind si dânsul atins nu întâmplator de tentative de denigrare, astfel cauza devenind
unitara pentru poporul francez si globala
pentru toate statele Uniunii Europene, ceea
ce scoate la iveala MOBILUL savârsirii crimei
organizate, si anume URA, religia fiind luata
drept alibi.
o) Rezulta ca adeversitatea politica trebuie
reformata în dialog politic de prietenie si
cordialitate în asezarea nevoilor si intereselor
nationale si europene.
p) Intre actiunea atacului „CHARLIE HEBDO” în
plan psihologic instituit cu premeditare un
precedent si recidivarea altor actiuni de atac
zise „teroriste”, care nu întâmplator au
continuat tot din Belgia „mâna în mâna cu
retelele de infractionalitate organizata din
Europa” (foto publicatie de sâmbata, 21
noiembrie 2015) potrivit Stiintei dreptului s-a
conturat profilul psihologic al unei bande
organizate cu resurse colosale provenite din
fraude, banda care dispune de o inteligenta
comuna fulminanta de transformare a starii
pozitive in stare negativa cu scopul de a crea panica si dezordine, drept arme de distragere a atentiei
asupra faptelor de care „banda este lucida”, de unde Filozofia dreptului vorbeste de „gândirea
diabolica a infractorului care creaza psiohoza de grup”.
q) „Gândirea diabolica” când este purtata de o persoana inteligenta ce are create legaturi de
comunicare si realizare actiuni infractionale cu alti membri alesi cu pregatire sau experienta
profesionala, genereaza un conflict (razboi) între etniile alese cu multa viclenie si gândite cu

premeditare sa fie puse în coleziune; în acest caz cetateni arabi contra cetatenilor francezii, si invers;
tensiunea creata ca urmare a efectelor cultelor religioase, fiind IMPOSIBIL de înlaturat, tocmai pentru
ca cele doua religii: crestinismul si musulmanismul nu se pot armoniza prin „regulile” date de
divinitate, desi sunt patronate de aceeasi Creatie Absoluta, numit Dumnezeu si respectiv Alah.
r) Un astfel de conflict a fost creat în România pe timpul celor doua mandate ale numitului BASESCU
Traian între etniile minoritatilor maghiari si majoritatii române, cu abilitate cruda, atragând si
dând exemplu de model, asa zisa „agresiune rusa”, ce inflamase democratia Ukrainei si stopata de
interventia presedintelui François HOLLANDE la Moscova.
s) Rezulta ca numitul BASESCU Traian avea mare nevoie de crearea altei alternative de conflict între
alte etnii ale altui stat european, tocmai pentru a obtine o proba produsa si sa se sustraga de la
responsabilitatea dreptului national si international, respectiv de înalta tradare si încalcarea grava
a Tratatului de la Trianon.
t) Epistemologic, se demonstreaza astfel ca eforturile diplomatice ale Cancelarului Germaniei,
Angela MERKEL si al Presedintelui Frantei, Froançois HOLLANDE au creat o nemultumire radicala în
„planul diabolic” al numitului Basescu Traian, fiind fortat sa-si schimbe tactica de acoperire cu probe
fabricate pentru grava încalcare a drepturilor internationale sesizate la Curtea Internationala de la
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Haga, privind faptele de crima încontra umanitatii si genocid, ce au fost dovedite cu probe
concludente de notorietate in România si Uniunea Europeana.
6. Legaturi de cauzalitate:
a) Lipsa totala de respect a numitului BASESCU Traian fata de poporul francez a început odata cu
alegerile celui de-al doi-lea mandat printro grava frauda electorala înregistrata la
Paris. Aici ambasadorul de atunci Theodor
Baconchi(ki) a declarat in fals ca o cifra
astfel încât numitul Basescu Traian sa
câstige alegerile. Rezulta ca pe fiecare
minut aproximativ 900 de români votau la
Ambasada Româna.
b) Ulterior Biroul Electoral Central – BEC
– (foto) a confirmat frauda electorala cu
documente, însa Parchetul General ce
includea si DNA, condus la acea vreme de
numita KÖVESI Laura-Codruta ca procuror
general, nu a dispus de nicio masura,
poporul român având confirmarea unei
asocieri de savârsire infractiuni in forma continuata.
c) Una dintre cele mai profunde legaturi de cauzalitate este stabilita de informatia furnizata chiar de
oficialitatile franceze, care dezvaluie ca în urma atentatelor din 13 Noiembrie 2015 nu au fost
identificate victime de origine româna. Aceasta informatie a fost publicata de Ziare.com (foto text,
mai jos), divulgând complicitatea asa ziselor „doua surori” la Paris, deraierea de la ADEAVARUL
OBIECTIV fiind surprins fara alte comentarii: „Laura” minte grosolan cu scopul unui denunt, declarând
ca a fost sunata de „Ambasada noastra”, dar care „nu avea cum sa aiba informatia.” Subconstientul o da
de gol fie ca „Ambasada noastra” stia ca se va produce atentatul, fie ca nu a sunat aceasta femeie.
Rezulta o crasa ruptura de logica, care divulga o vadita complicitate.
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d) Pe de alta parte Primul ministru interimar la acea vreme, Sorin Câmpeanu, aflat în functie pe

perioada suspendarii de catre Presedintele Klaus Iohannis a numitului PONTA Victor, dezminte
minciunile mediatice ale postului Digi24 Tv, confirmând complicitatea numitului Basescu
Traian la crima organizata în Europa cu sprijinul presei, care rezulta din Proba indubitabila a
textului complet publicat de postul B1.ro din 18 nov.2015, (foto, text mai jos) imediat dupa atentatele
de la Paris, care ne devoaleaza starea psihologica infractionala a numitului BASESCU Traian, fatis
luând apararea „romilor”, fata de care poarta aceeasi ura, fiind de notoriatate inevitabila arestare
a fratelui sau, BASESCU Mircea pentru trafic de influienta în Justitie in compliciatate cu romi.

7.

Odata cu identificarea proxenetului IONESCU Georges din Lausanne, am constatat ca exista o
caracteristica comuna în aceasta banda organizata pentru comitere crima în Europa in ce priveste
„anuntarea directa” la ceea ce urma sa ti se întâmple.
a) Asa am aflat in ce consta forta mesajului scris cu majuscule in caracter teatral pe fond albastru,
acelasi cod pentru identificarea politistilor din România care
intocmisesera dosare penale impotriva judecatorilor.

b) (un chien à l’élysée), nu însemna

nimic mai mult decât ca exista „un om
rau” antrenat sa atace la comanda
comanditarului ca un „LABRADOR” pe
presedintele
Frantei,
Froaçois
HOLLANDE.
c) În leagatura cu acest mesaj, numitul
Basescu Traian în direct la televiziunea
complice B1Tv, din 18 nov.2015, ora
18:10, în realitate isi fabrica o proba
pentru cauza inregistrata la Curtea
Penala Internationala de la Haga, prin
care recunoastea ca pe timpul
mandantelor sale au fost la fel „erori
ale politicului”, satisfactia reusitei,
dându-i prilejul sa comunice cu banda
organizata, spunând ca „statul francez
nu a reusit sa intuiasca riscurile”;
riscuri ce se refereau la nimic altceva
decât la cele afisate fara nicio indoiala
de publicatia care a declansat
destabilizarea poporului francez; religia
fiind luat doar un alibi, pentru a crea
confuzii.
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d) Va rog sa observati cum moderatorul emisiunii tine mâna strânsa la gura, divulgând prin limbajul
corpului astuparea gurii, complexat ca va lasa minciunile sa penetreze spatiul de informatii.

e) Potrivit expresiei din direct, si redata în text:

Numitul BASESCU Traian face o legatura de cauzalitate cu propriile-i „aprovizionari” de armament si
exploziv, pe care jurnalistul Sorin Rosca Stanescu a facut public când s-a aflat ca fratii Mircea si Traian
Basescu ar fi facut traficul acestora.
f) Cotidianul MEDIAFAX, patronat de jurnalistul international Adrian SÂRBU, preia articolul de pe blogul
personal al jurnalistului Sorin Rosca Stanescu si-l
publica oficial (foto stânga si extrasul de text aplicat în
prim-plan).

g) Ambii jurnalisti aveau sa plateasca cu închisoarea,

când viclenia avea sa cutremure un intreg popor: fabricarea
de dosare penale pentru cei care îndrazneau sa se atinga de
BASESCU si clanul sau mafiot din Justitie, în România aprofundându-se un fenomen totalitar
iremediabil, când frica si teroarea închisorilor basisto-kövesiste înabuseau drepturile fundamentale
ale cetatenilor, libertatea de expresie, subit prin perversiunea abuzului de putere, suferind o cadere sub
masca democratiei, o cruda si inacceptabila crima organizata. Jurnalistii au fost arestati pentru
alte fapte, ci nu pentru ca publicarea dezvaluirii traficului de armament nu ar fi fost adevarata. De altfel
presa avea sa dezvaluie ca un cetatean rus care a fost implicat în asociere cu fartii Basescu a fost arestat.
Poate de aceea apare obsesia „kalasnikov” în atentatele de la Paris.
h) Acelasi mesaj descris cu privire la „câinele rau Labrador” avea sa-l inspire dupa atentatul din
Ianuarie 2015 pe unul din membrii acestei bande organizate, premeditând cum sa-si pregateasca o
eventuala debarasare de un martor devnit jenant, facându-i peste nopate acte cu numele si prenumele
stapânului unui astfel de câine, si subit sa-l implice responsabil pentru uciderea sau ranirea grava a
unei persoane, astfel sa se asigure ca se va debarasa de acest martor, aruncând-o în inchisoare.
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i) Pare ceva de domeniul incredibilului, însa pâna aici a ajuns inteligenta infrcationala protejata de
Justitie si incurajata sa obtina sume colosale de bani. Exista un deznodamânt al acestui act
PREMEDITAT ce-l veti gasi explicat la Capitolul IV de la prezenta.
j) Setea de putere si viclenia de a manipula publicul l-a împins pe numitul BASESCU Traian la
extremele mincinilor, împânzind materiale jurnalistice deningrând diplomatia americana, facând sa
se creada ca nu numai FBI
instalat birou permanent la
DNA
Bucuresti
sustine
sclavagismul si regimul
totalitar instalat in România,
ci si CIA, care ar impune
noului presedinte ales, sa-l
numeasca prim-ministru. Se
observa
falsificarea
fotografiei cu presedintele
Klaus IOHANNIS, mâna cu
palma deschisa, fiind mai
mare decât chipul dumnealui
si pozitionata dintr-un unghi
nereal asezarii corpului, care
se observa ca are si chipul,
sectioant
de
pe
alta
fotografie si suprapus pe
imagine (foto ).

k) Va rog sa observati cum

în practica acestor infractori
profesionali se desprinde
psihologia unei DUBLE
actiuni, cu scopul de a se
crea
CONFUZII,
prima
conditie a crimei perfecte,
înteles infractiuni savârsite
fara urme. Întocmai dupa
cum numitul Basescu Traian
îsi divulga singur psihologia:
„nu se stiu dintre cei buni”
care sunt „cei rai”.
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CAPITOLUL III

Înabusirea dreptului fundamental la viata in fata crimei organizate, statul de drept
subit este suprimat în beneficiul infractorului

8.

Între abuzul de putere si setea de imbogatire ilicita, dreptul fundamental înteles dreptul
international la viata a omului este redus la o musca strivita sub cizma inculturii perpetuata de un
totalitarism subteran unde sunt gazduiti banditi de clasa.
a) Am iubit si crezut în dreptate si adevar de mic copil, fiind educata in acest spirit, scoala întarindumi aceste coordonate de viata, asezându-ma pe o axa în jurul careia graviteaza gândirea ca forma
sociala în devenire.
b) În anii de liceu am descoperit importanta stiintelor sociale si stiinta filosofiei, fiind foarte atrasa de
studierea fenomenului social, intrucât observasem ca viata în care îmi erau antrenati pasii zi de zi întro societate la acea vreme socialista, devenita apoi cumunista, nu corespundea cu ceea ce invatasem în
familie si scoala. Între rasaritul soarelui si apusul lui, drepturile omului erau strivite ca o musca sub
cizma unui cioban plictisit de latratul câinilor.
c) Comitetul partidului comunist stabilea cine sa promoveze sau cine sa ramâna în viata. Mi-am dat
seama ca pe fond se produce o grava eroare istorica si ca numai LEGEA FUNDAMENTALA –
CONSTITUTIA poate schimba în bine viata sociala, insa pentru a ajunge la o asa performanta trebuia sa
existi în sistem, nu in afara lui.
d) Intrarea in sistem avea sa ma coste exact ceea ce doream sa îndrept : libertatea, viata-mi având
numarate lunile, zilele si minutele cât sa mai traiesc, pentru ca figuram în baza de date secrete cu
„parola” comunista: „Atentie gândeste!”
e) În zorii fragili ai democratiei dobândite la Revolutia din 1989, fiindu-mi frica ca voi muri, stiind ca
am ramas aceeasi gândire pentru partidul unic multiplicat în subteranul aceleeasi practici politice
sterile si inutile, si de teama ca istoria nu va fi scrisa pentru a se cunoaste adevarul istoric, într-o zi de
martie 2005 m-am apucat de scris
romanul „Evadare din vidul tacerii”
publicat de Junimea Iasi, una dintre
cele mai prestigioase edituri din
România.
f) Imediat dupa Revolutia din 1989,
în fragila-mi libertate mi-am creat
singura o societate comerciala, astfel
devenind manager legal de importexport, cu scopul de a construi un
sediu ce-mi servea si adapost pentru
copii; anul revolutiei ma prinsese
între peretii unei singure camere
pline de mucegai, la etajul 4 al unui
camin pentru tineret.
g) Constructia sediului societatii comerciale (foto dreapta) avea sa ma coste izolarea pas cu pas de
dreptul meu de a ma bucura de proprietatea mea privata dobândita legal, întelegând fara alte dubii ca
subteranul comunisto-ceausist isi formase un nou sistem totalitar, basesco-kövesist, însa mult mai
violent ca cel original, democratia servind o noua propaganda si un nou model de înselaciune a
poporului român, despuindu-l de toata averea unei industrii de exceptie în Europa si de uriasele
bogatii subterane si naturale, deasemeni cunoscute Europei.
h) Proprietatea mea dobândita legal cu o munca asidua, prin manevrele numitului ISTRATE Ionut,
asezat în sânul familiei a fost ocupata abuziv de membrii mafiei Justitiei, calcând pe cadavre, membri
care ereau cercetati penal în acelasi dosar nr.53/P/2014, unde ulterior numitul ISTRATE Ionut a fost
identificat de catre Politie.
i) Am fost informata ca o prostituata racolata de numitul ISTRATE a devenit concubina fostului sot,
care ajutati de mafia din Justitie au fortat usile, schimbând alte incuietori, cheile pe care le detin
nemaipotrividu-se, în plus folosindu-se fara drept si de toate bunurile din interiorul casei, fara acordul
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meu. Am aflat ca si-au pus un lacat modern si la poarta, cu scopul sa nu pot instra nici macar in curte.
Deasemeni am mai aflat ca fostul sot urma sa i se produca un infarct, iar prostituata urma sa fie
deportata într-un câmp militar din fosta Igoslavie.
j) Aceasta violenta manifestata prin infierea idiotului, ne-a împiedecat sa ne întoarcem la casa
noastra de la Vaslui, într-o continua hartuire, eu si sotul meu, cetatean francez, supravetuind ca niste
naufragiati primitivi, ascunzându-ne in grotele Alpilor Frantei.
k) Din 28 septembrie 2015 când prin forta aceleasi
violente criminale am parasit si domiciliul nostru din
MOUGINS, Franta, nu am avut posibilitatea sa facem
un dus, viata primitiva subita ne-a imbolnavit.
l) Am dormit in autoturismul nostru, mutându-ne
din loc în loc, în numeroase localitati. Fiind conditii
de iarana, în noptile friguroase nu puteam sa
încalzim motorul, zgomotul acestuia prelua
CONFUZIA de „suspecti” pentru „starea de razboi”
declarata în Franta si riscam sa fim identificati, chiar
de cei doi jandarmi, ce între timp cazuse si dânsii
„victimele” numitului ISTRATE Ionut.
m) Ne inveleam cu tot ce aveam sa rezistam frigului,
privind îngrijorati cum de la un minut la altul o pânza
groasa înflorita de gheata se asternea pe parbrizul
autotorismului, „alegoria
pesterii lui Platon”
experimentând pe doi sclavi „nevoia de timp” ca
latura cognitiva a iluminarii obscurantismului. (foto)
n) Pe perioada cât am lucrat manager import-export, o munca extrem de grea, am avut ocazia sa
cunosc Europa aproape-n întregul ei, si în egala masura sa cunosc riscurile comertului extern.
o) Ca femeie de afaceri în România am lucrat multa vreme cu licenta import-export „Barther” „schimb de marfa”. Exportam lâna merinos la Minsk, Bielorusia. Partenerul meu de acolo dupa ce a
primit marfa de la firma mea, ce depasea suma de 180 mii dolari americani, a început sa dea semne ca
nu voi primi nimic la schimb si ca voi suporta o pierdere enorma. M-am deplasat la Minsk însotita de
fratele meu; nu întelegeam nimic ce vorbeau rusii intre dânsii, fiind nevoita sa caut un traducator. La
un moment dat am observat ca traducatorului i s-a pus in vedere o cenzurare si sa nu mi se faca
cunoscut tocmai ceea ce eu asteptam raspuns, intelegând ca primejdia va fi amplificata, întrebându-ma
daca-mi voi mai vedea copii vreodata.
p) Stiam ca orice problema de stat sau schimb comercial se putea solutiona prin Ambasada României
la Minsk. Nu pot uita numele ambsadorului de atunci, o adevarata Excelenta diplomatica, domnul
STÎNEA, care m-a trimis direct la Guvernul Bielorus, la responsabilul pe probleme economice externe,
care in 24 de ore a obligat „partenerul bandit” sa-si indeplineasca obligatiile de schimb comercial.
q) Reprezentantul Guvernului Belarus a ramas foarte impresionat de potentialul de care dispuneam sa
fac fata la o asa munca, si apreciind curajul meu de a lupta sa mi se respecte drepturile, pentru a nu
pierde legatura economica mi-a propus sa fac o firma mixta româno-bielorusa si sa export lâna
merinos pentru o firma din SUA - „Harve Bernart”- care avea o comanda de tesaturi fine din lâna la cel
mai mare combinat din Bielorusia, la Minsk. Am apreciat initiativa dar mai ales nivelul si asa mi-am
facut parteneri din SUA, carea aveau mai târziu sa ma sprijine cu un consortiu financiar pentru a pune
in valoare un proiect de import de gaz.
r) Atunci mi-am dat seama cât de important este sa cunosti limba rusa si m-am apucat sa învat aceasta
limba, care nu mi-a ridicat mari probleme sa o aprofundez, facusem 3 ani in scoala, cunosteam
alfabetul si câteva reguli gramaticale.
s) Asa mi s-a dus vestea în toata Bielorusia ca sunt o femeie de afaceri integra si competenta, ceea ce
într-o zi a facut sa mi se propuna importul de gaz natural si industrial de la o firma ce apartinea de
Gazprom din Moscova, pe care evident am acceptat-o cu mult interes, deoarce aflasem de la partenerii
bielorusi ca acest produs intra in România nu direct livrat de Rusia, ajungând la consumator traficat
prin anumite firme capuse, pretul acestuia crescând de 7 – 9 ori mai mult, fata de normal.
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t) Astfel prima conditie care mi s-a pus de partea rusa sa fac importul direct, era sa nu accept sa mai

treaca prin aceste firme capuse, aratându-mi cu cât bomboanele pentru copii vor fi mai ieftine;
nestiind la acea ora ca industria zaharului depinde de costul gazului.
u) Ministrul Economiei Române la acea vreme numitul POPESCU Dan Ioan, aflase ca exista o femeie de
afaceri din România care a negociat gazul direct pentru consumul României si organizeaza un contact
cu mine printr-un intermediar, care m-a chemat la Bucuresti. Mi s-a impus gazul sa treaca prin trei
firme, dintre care doua erau a doi verisori de-ai ministrului. Abia in acel moment am realizat ca rusii
aveau dreptate ca se facea cu adevarat traficul gazului la consumator. Desi aveam dosarul de import
complet, cu aprobarile necesare de la Romgaz, fara o lincienta ce urma sa fie aprobata de minsitrul
economiei, importul nu se putea face; rusii nu au fost de acord cu traficarea continua a gazului de
ministri si afacerea a rams nefinalizata.
v) În aceste împrejurari am avut ocazia sa cunosc poporul rus.
w) Prima data când am intrat in Moscova aveam aceeasi frica glaciala pe care o traisem în
comunismul român, mi se parea ca la capatul drumurilor Moscovei voi gasi pozele cuplului Ceausescu,
de unde inspiratia de a da numele de Glaciana, eroinei romanului meu.
x) Din presa si mass-media româneasca stiam ca rusii sunt rai, catalogati drept bolsevici fara respect
fata de oameni. Aveam sa constat contrariul.
y) Poporul rus este stapânit de o cultura profunda în jurul unei spiritualitati pe masura. Functionarii
rusi se gândeau la copiii României, iar cei români, subit îi lasase fara vaccinuri si spitale. Am fost
foarte surprinsa sa constat ca rusii sunt de o generozitate iestita din comun, daca cineva cerea o bucata
de pâine, i se punea si o supa calda alaturi si-l mai întreba daca mai vrea.
9. In România dupa ce mi-am terminat de construit sediul firmei, am început sa sufar diverse atacuri
de intimidare si amenintare cu moartea sau inchisoare abuziva, fiind atrasa intr-o cercetare penala cu
scopul de a fi arestata abuziv, cu concursul fostului sot, care era cunoscut din relatiile de coloborare cu
fosta securitate comunista pentru a livra tot ce scriam si gândeam despre „directivele totalitare”,
comunistii suspectându-ma ca as avea relatii oculte cu americani si ca ma sprijin de filosofia lui Göthe,
ceea ce avea sa ma coste întocmirea „dosarului negru” folosit de comunisti pentru a fi executata.
a) Tehnica arestarilor abuzive de catre Directia Nationala Anticoruptie – DNA si Parchetul general –
au pastrat acelasi model totalitar ceausit in fabricarea de dosare cu acte mistificate sau falsuri anume
create, dar datate cu mult timp în urma, chiar si cu ani in urma, pentru a se asigura de o eventuala
pierdere a originalelor sau folosind martori platiti sau sanatajati sa faca declaratii mincinoase, prin
crearea temerii pierderii libertatii, ajungându-se sa fie constrânsi chiar si membrii familiei,
punându-i sa se sfâsie între ei, si pentru a crea teroarea absoluta folosesc un drog ale caror efecte
dureaza 4 ore, timp in care persoana agrsata sau pusa sa agreseze, nu-si mai aminteste nimic din ceea
ce i s-a intâmplat sau a facut.
b) Dupa un astfel de model am fost cercetata penal în anul 2001, în dosarul cu nr.270/P/2001
urmarindu-se arestarea mea abuziva pentru fapte foarte grave, „fals, uz de fals, înselaciune”, dar care
au fost rasturnate dupa ce am cerut confruntarea cu originalul actului intocmit tocmai în anul 1991, ce
a fost masluit ulterior de specialisti dotati tehnic în falsuri, si astfel sa nu ma mai pot apara si cad prada
represiunii basisto-kövesiste.
c) Atunci când au vazut ca i-am surprins cu arestarea abuziva, salvând cresterea în bune conditii
cresterea celor doi minori încredintati prin decizie judecatoreasca, tatal lor abandonându-i fara urma
de responsabilitate, refuzând orice contact cu minorii, în anul 2006 au angajat un crimial sa se ocupe
de intraga familie pentru disparitie, inteles si fostul sot, care face parte din mafie si cunoaste toata
barbaria coruptiei unor procurori si judecatori, devenind unul dintre cei mai temuti martori jenanti
din cercul acestora.
d) Va rog sa observati atitudinea profesionala a procurorului SCRIPCA Florin, care deontologic si
corespunzator ADEVARULUI a întocmit documentul „dosar penal nr.270/P/2001”, divulgând ca s-a
urmarit prin ancheta penala abuziva ca fostul sot sa devina proprietar fara drept asupra sediului
construit de mine prin firma privata, SC DIANA SRL, care in drept se constituie inovatie/investitie
proprie si conform Art.17 din Codul familiei si documentelor de constructie, nu este bun de drept
comun. Pentru ca acest document l-am folosit proba in Justitie, acest procuror a fost urmarit de mafia
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din aceesi Justitie sa fie înlaturat, subit suferind un atac brut la Inspectia C.S.M., fiind aspru persecutat
în 2015.( aratat la foto doc. dreapta )
e) Asa a fost ales numitul ISTRATE
Ionut, nascut si cunoscut în orasul
VASLUI, sa se aseze in sânul
familiei noastre cu scopul de a ne
face disparuti rând pe rând,
urmarind cu premeditare un dublu
scop: vila împrejmuita de 800 m2 si
sustragerea de la raspundere a
Justitiei fata de falsurile comise.
Familia si dreptul la viata privata
devnind arma de denigrare si
exterminare totalitarista.
f) Fiul meu la numai câteva luni dupa
refugierea mea în Franta, din 2
feb.2006, subit suferise in România o
IZOLARE totala de familie; prietena
lui plecase la Bucuresti pentru studii,
la un moment dat fara nicio explicatie
l-a parasit, aflând ulterior de la
mama numitului ISTRATE Ionut, ca
acesta a trait in cuplu chiar cu
prietena lui în aceasta perioada
(mama lui, pe care o cunosc, nu stia ca
fusese prietena fiului meu, si asa am
aflat, cum a inceput atacul izolarii).
g) In paralel prietenul meu, cu care
traiam în cuplu de 9 ani, fiind
singurul care se ocupa de fiul meu la
Vaslui, în octombrie 2006, acesta
subit a suferit un atac cerebral,
astfel fiul meu ramânând fara nicio
posibilitate de supravetuire; dupa o
lunga tacere am aflat tot ce se
intâmpalse, luând masuri de urgenta
sa-l transfer la un liceu similar „Matematica-informatica” la Bucuresti, pentru a fi supravegheat de sora
lui, care era studenta la facultatea de Relatii Economice Internationale.
h) In spatele acestor abuzuri Justitia Româna astepta sa fie aparata prin crima organizata, când
potrivit stdiului si cercetarii mele stiintifice, judecatori de la instanta de gard, isi continuau comertul
cu drepturile omului, de la judecatorii, tribunale, Curti de apel pâna la Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(dovda foto la paragful 25 – pag.39: „Dosar penal nr. 540/P/2O11, ramas paravan pentru Justitia
Româna, aparata de crima organizata).
i) Va rog sa observati ca „atacul cerebral” suferit de Comisarul Sef Mihai CARP al Politiei Române la
Vaslui capata o continuitate suspecta, pericolul social al acestei bande orgnaizate pentru savârsire
infractiuni, atingând limita incredibilului, de unde se poate usor creea confuzia pentru justitiabilii,
care pun în vedere organelor competente europene astfel de actiuni criminale, cum ca acestia
(justiabilii) nu ar fi normali si ca atare ar avea nevoie de un examen psihologic la un medic specialist,
eu si sotul meu, fiind siliti de împrejurari sa facem un examen psihologic, pentru a ne apara. Medicul
contactat în mare discretie a pierdut multi neuroni, observând ca normalitatea unei societati franceze
tinde catre o cadere în desuitudine a pesonalitatii umane.
j) Printr-o astfel de manevra crima organizata atinge apogeul. Medicul care se stie dinainte cine va fi,
fiind numit de organul de cercetare, in speta procurorul sau judecatorul mafiot, acesta (medicul) va fi
Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
Jurist-expert/Jurnalist/Publicist, Maria CROCY

16/39

Luni 21 Martie 2016

IMPORTANT : Urmare interesului national privind starea de asediu si starea de urgenta, create de asa-zisii reprezentanti
ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale acesteia, în speta DNA si PICCJ, declaratiile au caracter PUBLIC.

Sesizare penala – NOI DECLARATII PUBLICE –
Semneaza Maria CROCY , Franta, Luni, 21 Martie 2016
constrâns sa recurga la un diagnostic criminal. EXACT cum s-au inscris actiunile criminale în România.
Numitul Basescu Traian, el-însusi creindu-si un precedent, larg mediatizat, când ar fi fost scuipat de un
tânar în timp ce facea o vizita la Constanta; tânarul fiind dus la spitalul de nebuni. Dupa acest caz,
exemplul a fost multiplicat, cetatenii care reprosau lacunele sistemului totalitar erau dusi cu forta la
Spitalul de nebuni. Am aflat ca aceasta scena de a fi scuipat, dictatorul insusi, ar fi pus la cale un astfel
de „atac”, pentru a creea precedentul groazei „spitalului de nebuni”, carea avea sa prinda proportii cu
un alt scenariu mediatizat tot de Antena 3, când un tip ar fi protestat pe acoperisul CSM.

10.

Rezulta ca ne confruntam pentru prima data-n ISTORIA CIVILIZATIEI si CULTURII
MODERNE EUROPENE cu un NOU TIP DE INFRACTIONALITATE, când pervertirea cunostintelor
în drept deformeaza practica judiciara, forta antagonica politica cumultata cu abuzul de drept,
dând nastere la adevarati monstri, dreptul international, fiind descoperit fara o legislatie
adecvata, îmbogatirea ilcita, pervertind statul de drept o arma încontra sigurantei statelor.
a) Dupa ce am intrat in Franta, la trei ani de studii pentru teza mea de doctorat, în anul 2009, îl
conving pe fiul meu sa vina sa-si continue studiile începute in drept la Universitatea din Paris.
b) La numai doua saptamâni dupa ce a intrat in Paris, sotul meu, cu care eram la început de relatie de
cuplu, ia masuri sa-i faca fiului meu o investigatie medicala pentru ca se simtea foarte slabit. De
urgenta medicul a dispus internarea. Diagnosticul era: „Boala straina la plamâni”. Profesorul doctor
care l-a luat in ingrijire medicala i-a gresit diagnosticul, agravându-i satrea de sanatate, urmând sa fie
trimis la un sanatoriu terminal.
c) Nu am acceptat sa fie transferat la acest Sanatoriu, pricepând ca se va pierde! M-am interesat de
specialisti in boli de plamân, si pe cont propriu l-am transportat pe transferul acordat la un Spital din
Nisa, unde a avut sansa revitalizarii functiei plamânilor, insa dupa aproape 5 ani de tratament
continuu, subind si o grea operatie. Aceasta situatie extrem de dificila ne-a determinat sa parasim
Parisul la sfârsitul lunii octombrie 2009, si sa ne localizam in zona geografica din Sudul Frantei.
d) Dupa toate atacurile subite în familie, cred si am intima convingere ca fiul meu a fost expres
contaminat cu un bacil multirezistent la antibiotice si astfel sa fie exterminat de crima organizata
profesional, pe „practica criminala fara urme”. De unde am tras concluzia ca aceste elemente infiltrate
cu violenta în distrugerea civilizatiei si culturii României cu scopul îmbogatirii ilicite, recurg si la
folosirea armelor biologice.
e) În România cei care sunt atinsi de acest bacil nu au nicio sansa; dorinta fiului meu de a-si fi
continuat studiile la Paris i-a salvat viata, în timp ce în fiecare zi mor între 9 - 12 români si rata
mortalitatii este in crestere de la an la an.
f) In anul 2013 de Sarbatorile Pascale vine in vizita la noi in Franta, fiica mea cu zisul logodnic,
ISTRATE Ionut, prilej când am putut constata atât eu cât si sotul meu ca exista in comportamentul
acestuia urmele unor aberatii ce nu puteau sa caracterizeze tinuta unui „agent criminalist in functie”,
pastrând o rezerva de incredere exrema fata de acest individ.
g) Între timp sotul meu imi propune sa oficializam relatia noastra de cuplu, fixând pe data de 8 August
2013 cu ofiterul starii civile de la Primaria Mougins reuniunea de celebrare, cum era firesc trimitând-i
fiicei mele o invitatie.
h) Am avut marea indignare si consternare sa constatam ca Ofiterul starii civile ne-a anulat data
ceremoniei de casatorie pe motiv sa verifice sentinta de divort aflata pe numele meu, afirmând ca este
suspectata ca fiind falsa, desi avea tarducerea efectuata prin Notaritul public. Desi sotul meu a insistat
ca este absurd acest demers si sa ramâna data fixata, având deja invitati anuntati, totul a fost anulat.
i) În tot acest timp numitul ISTRATE Ionut, care spera ca m-am suparat atât de rau încât sa renunt la
oficializarea casatoriei, astepta reactia acestei intrigi urzite cu o tactica fenomenala. Si întradevar am
fost pe punctul sa renunt, un dezgust total se asezase, încercând sa-mi lamuresc daca este vorba de o
discriminare a românilor.
j) La sfârsitul lunii septembrie 2013 sotul meu a primit un plic cu un document semnat de Procurorul
Republicii de Tribunalul de Grasse, care preciza ca s-au facut verificarile, nimic nu s-a gasit fals si ca ne
„da acordul de casatorie”. Incepând cu acest act atacurile asupra vietii noastre de familie si de cuplu
au fost din ce in ce mai numeroase, amplificându-se pâna la extinderea retelei crimei organizate in
România si pe teritoriul Frantei. „Incredibilul” ia forma unui trist si inaceptabil atac la viata,
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ajungându-se pâna la cosntrângerea psihica a membrilor de familie sa se sfâsie între dânsii; copiii mei
imediat dupa intrarea lui ISTRATE la Roquesteron au inceput un atc sitematic împotriva noastra,
pentru a se salva ei-însisi din ghearele crimei organizate, la un telefon dat pentru provocare probe,
jandarmul TABET Sebastian, reprosându-mi : „Copiii dumneavoastra sunt de alta parere!”, ignorând cu
o viclenie inimaginabila neglijenta dovedita, obligându-i sa marturieasca mincions, atacându-si fortat
mama lor, continuând o absurda protejare a infractorului ISTRATE. Aceast act domostreaza o lipsa
totala de responsabilitate, abuzul de putere dominând pentru distrugere pâna si ceea ce are mai sfânt
o societate: familia.
k) In paralel, in aceesi luna august 2013, dupa anumite investigatii facute de colegii mei din România,
am aflat ca ISTRATE Ionut este un traficant de fiinte vii si ca fiica mea va fi deportata la Lausanne,
Elvetia, pentru exploatare sexuala.
l) Va rog sa observati cum indubitabil si fara echivoc în comportamentul infractorului staruie „dubla
actiune” si „crearea de confuzii", caracteristice întreg grupului identificat de crima organizata.
m) În aceste circumstante, m-am hotarât sa deturnam absolut tot ce avem in intentie sa fac sau sa nu
fac ceva, stiind ca totul putea sa serveasca drept reper de orientare criminala chiar de la fiul meu, care
prins prizonierul indelungatei patologii, obligatoriu avea nevoie de sprijin.
n) Astfel am reusit ca numitul ISTRATE Ionut sa nu mai fie in contact real cu ceea ce urma sa facem,
fiind atras pe o pista ireala.
o) Din România am început sa primesc fel de fel de informatii, privind pradarea sediului firmei mele,
de catre Jutitia mafioata ajutata direct de ISTRATE Ionut, si sa nu fac greseala sa intru in tara, fiindca
vom fi exterminati. Acest lucru m-a speriat si am luat decizia sa ma adresez Parchetului General cu
plângerea din 29/08/2014, crezând ca atragerea raspunderii penale la nivel national va calma
spiritele si ne vom întoarce in tara.
p) Surprinzator tensiunea crimei organizate a crescut si mai mare, Parchetul General al României a
recurs la falsuri, cu viclenie încercând sa ma surprinda cu un fals grosolan întocmit la data de
09/09/2014, crezând ca nu cunosc ca am dreptul sa formulez o contestatie in doar 5 zile si astfel sa
ramân sub ticluirea arestari abuzive din falsul creat.
q) Acest act criminal produs de Parchetul General al României ne-a determinat sa ramânem in Franta
unde Statul de drept functiona la nivel macro-social.
r) Facând unele legaturi cu atributiile de serviciu international pe care le avea numitul ISTRATE
Ionut ca ofiter la acea vreme activ în criminalstica, mi-am dat seama ca atunci când a venit in vizita de
sarbatorile Pascale în 2013, i-a facut o vizita de amicitie Sefului Jandarmeriei Mougins, domnul
PIRAUTET, altfel ceremonia de casatorie nu avea cum sa fie anulata. Cine putea sa puna-n vedere o
verificare a hotarârii de divort? ISTRATE Ionut desi stia ca actul de divort era legal întocmit (1996),
acesta a încercat o zadarnicire de consolidare legala a familiei noastre, urmarind continuu
destabilizarea relatiei noastre de cuplu, tocmai pentru a avea succes în IZOLAREA TOTALA a familiei în
scopul exterminarii.
s) Prin aceasta constatare se defineste o premeditare incredibila a crimei organizate prin
perversiunea cunoasterii, deoarece numitul ISTRATE Ionut, criminalist cu experienta
internationala stia ca în Franta Jandarmeria MOUGINS potrivit competentei teritoriale era
singura abilitata sa actioneze pentru oricare interventie, privind eventuale atacuri la persoane
sau asupra domiciliului nostru.

11.

Potrivit acestor actiuni directe si indirecte in jurul familiei noastre a început sa se
profileze un atac psihologic extrem de violent, exercitat sistematic de natura sa fie desfiintate
orice legatura cu fiica mea, ramasa-n România in asteptarea noastra sa intram acasa la Vaslui,
ceea ce m-a determinatat sa institui dreptul fundamental la „legitima aparare”, fiind constienta
de cosencintele violentelor ce vor continua a fi exercitate.
a) În România la începutul lunii martie 2015, fiica mea, Diana Maria COZMA se afla pe „ultimul drum
al libertatii”, aveam toate informatiile si probele juridice ca va disparea pentru deportare, de la Iasi, cu
un autoturism imatriculat în Italia. Pentru aceasta actiune, cu premeditare numitul ISTRATE Ionut cu
aproximativ 4 luni de zile înainte, circula cu un alt autoturism imatriculat tot in Italia, spunând ca i-a
cumparat-o tatal sau. Va rog sa observati psihologia infractorului de a crea CONFUZIE pein dubla
actiune, premeditarea devenind vârful de lance a crimei organizate.
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b) Înainte de toate a existat o tentativa ca fiica mea sa fie aruncata în inchisorile basisto-

kövesiste pe un scenariu al unui furt de bijuterii organizat chiar in casa de la Bucuresti a numitului
ISTRATE Ionut; bijuterii ce apartineau sorei acestuia, Oana ISTRATE, care avea nevoie de bani pentru a
face un voiaj turistic in Germania. Dupa ce fiica mea a fost anchetata, se pare ca procurorul de caz ar fi
ajus la concluzia ca este potrivita pentru marfa si de ce nu sa se câstige bani pe urmele ei, astfel
anulând sa mai fie închisa. Aceasta atitudine ne indica fara dubii ca procurorul stia ca numitul
ISTRATE Ionut este proxenet. Cum dosarul unui furt trebuia sa aiba un autor, s-a racolat unul dintre
infractorii de drept comun protejati de Justitia Româna mafioata si judecatorul de cauza a dat o
sentinta fara sa pedepseasca autorul jafului de bijuterii; autorul a fost lasat in libertate.
c) Din acest moment fiica mea a inceput sa-si piarda pas cu pas ABSOLUT toate sansele de a-si câstiga
existenta, fiind manipulata de o maniera super-profesionala criminala, catre o sansa ultima sa înveste
meseria de coafor la o scoala profesionala din Iasi, de unde urma sa fie deportata catre Lausanne,
Elvetia, unde un proxenet de retea al lui ISTRATE Ionut, astepta comanda împlinita.
d) Insa Politia Vaslui a intervenit prompt dupa ce am facut o plângere penala de urgenta, numitul
ISTRATE Ionut fiind obligat sa-si dea demisia din functie, fiind pus sub urmarire penala în dosarul cu
nr.53/P/2014, dosar unde paradoxal figura identificat in grupul de crima organizata, procurorul
general al Românei, numitul NITU Tiberiu, care ulterior a demesionat din functie pe aceleasi criterii ale
colegului de crima organizata, ISTRATE.
e) Arugmentam ca in planul psihologic al acestui grup criminal staruie o caracteristica comuna:
premeditarea unei duble actiuni pentru a se crea confuzii. Astfel numitul ISTRATE Ionut si-a
pregatit planul exterminarii fiicei mele pentru o eventuala ratare a deportarii, INTUIND cu precizie ca
poate sa fie salvata intrând în familie în Franta.
f) Gândirea diabolica a acestui criminal a prins cote halucinante: mintind ca a gasit pe strada un pui de
câine rasa „Labrador” de (doua-trei luni) si atsfel si-a creat spatiul cresterii si dresarii acestui câine în
scopul „atacului la comanda”, stiind ca în Franta exista o lege care condamna la închisoare stapânii
acestei rase de câini, daca se înregistreaza atacuri asupra persoanelor. Astfel ticluind cu viclenie sa o
arunce intr-o alta inchisoare, stiind ca era prevazuta aceeasi soarta si pentru membrii întregii familii.
g) Dovada acestei masuri mafioate aveam sa o constatam în momentul în care ISTRATE I. a înteles de
ce nu intram în România dupa cum stabilisem cu fiica noastra. Ne-a urmarit la Mougins prin
interceptarea telefonului si exact când aveam o întâlnire la adresa noului proprietar al imobilului
nostru ce-l vândusem, am primit o înstiintare ca numai ce a fost lasata o notificare din partea
Jandarmeriei MOUGINS, prin care este chemat fiul meu sa dea niste declaratii. Nu se stia pentru ce?
h) Coincidenta zilei revenirii noastre la Mougins dupa aproape o saptamâna, cu depunerea notificarii
de catre un jandarm care s-a deplast personal la adresa, dupa spusele noului proprietar, care ne
precizase ca numai ce a plecat jandarmul, dându-ne seama cu usurinta ca am fost urmariti stiind ora
exacta când aveam întâlnirea fixata.
i) Ne-am deplasat noi la jandarmerie. Fiul meu era în perioada de covalescenta dupa lunga lui
suferinta si nu avea voie de stres-soc! La jandarmeria din Mougins aveam sa aflam ca era vorba de un
proces-verbal de exces de viteza, însa petrecut cu un an si trei luni în urma fata de data notificarii,
jandarmul justificându-se fara sa-i crerem, ca il cauta pe fiul nostru de atunici, dar nu a dat de el. Ceea
ce mi-a atras atentia ca este un fals, deoarece bolnav fiind, fiul meu a stat cu noi împermanenta, in plus
adresa pe certificatul de imatriculare a autotorisului, corespundea legal, cu adresa zis cautata.
j) A urmat o cercetare fictiva, deoarce excesul de viteza nu era real, asa dupa cum s-a constat recent.
Intentia si cerinta acestui scenariu era ca se credea ca eu voi da declaratii in fals în fata autoritatilor
franceze, precum ca eu conduceam autoturismul, gândint ca ma voi folosi de faptul ca am permis in
România, si ca astfel fiul meu va scos pe declaratii false. Fara sa-mi fi dat seama, mi se întinsese o
cursa de arestare în Franta. Cum sunt responsabila pe actiunile mele, am declarat adevarul. Cu toate
ca fiul meu a demonstrat ca nu era la volan, neavând permis de conducere, i s-a intocmit un procesverbal, si fara sa i se dea o dublura la constatrea excesului de viteza cum era normal, a fost trimis in
Justitie, pe motiv ca era propietarul autoturismului.
k) Începând cu aceasta epoca, nu am mai putut sa am nicio îndoiala ca numitul ISTRATE Ionut este
sprijinit de seful Jandarmeriei MOUGINS, domnul PIRAUTET. Sotul meu fiind foarte îngrijorat,
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sfatuindu-ma sa depun o pângere penala încontra acestui jandarm. Nu am facut-o! Mi se parea
prematur si totodata absurda aceasta situatie. Cu alte cuvinte nu-mi venea sa cred!!!
l) Cum era de asteptat, când pentru fiica mea am organizat in mare discretie sa vina in familie,
câinelui Labrador i se fac actele în numele ei, „iubitul” ISTRATE rânjind în spatele acesteia. Câinele
oricând doar la comanda lui, actioneaza la atac. A fost antrenat în cunostinta de cauza, folosind fel de
fel de metode de inflamânzire a câinelui, fiica mea deseorei plângând de mila. Cu abilitate si o viclenie
extrema, se sustragea exact pe aspectul real, producând confuzii, zicându-i ca daca va ajunge
vreodata în Franta, acolo sunt multi proxeneti si astfel vei avea o sansa sa te aperi. De ce „proxeneti” si
nu „cei rai” anuntati de patronul lui, BASESCU Traian?!!
m) Or în planul psihologic infractional al acestui individ staruia inspiratia anuntului la fel de real, prin
care publicatia HEBDO anunta acelasi experiment, astfel creindu-se solidarizarea între membrii
acestei crime organizate prin imagini.
n) Va rog sa observati ca civilizatia si cultura europeana sustinuta de respectarea legilor, sunt
confruntate cu acest nou stil de infractionalitate, când efectele confuziei se suprapun pe efectele
reale, si invers, infractorii definiti de numitul Basescu Traian „cei rai”, ramânând în acelasi timp si
„cei buni”, însa divulgat în cele din urma cu amenintarea, ca in cazul in care ar fi cunoscuti, autoritatile
europene ar trebui sa se gândeasca bine daca este de preferat sa se solidarizeze si piarda dintre
cadrele de securitate active, înteles politistii pentru interventii, în schimbul unor persoane ucise
evident de „cei rai”. Cu alte cuvinte numitul BASESCU Traian propune o negociere , când
banditismul national si international sa ramâna neatinse, caz în care viclenia acestuia scoate la
iveala psihologia infractorului de RECUNOASTERE A CULPABILITATII individuale, persoanale.

CAPITOLUL IV
Functia statului de drept anihilata prin împiedecarea premeditata de aplicare a legilor.
Democratia cade în obscurantismul politicii totalitare prin insertiunea religiei
12. Crima organizata pe criterii de dubla actiune si creere de confuzii atinge parapsihologia
infractionala, suprinzând functia statului de drept fara acoperire în garantarea si apararea
drepturilor fundamentale si a pacii întelese drepuri internationale.
a) Prin aportul infractional al numitului BASESCU Traian, se demonstreaza ca exista in planul acestei
crime orgaizate o ultima etapa de intimidare prin amenintare directa „în caz de solidarizare” se va trce
la uciderea politistilor si în Europa, ceea ce scoate la iveala aceeasi psihologie a infractorului prin
savârsirea faptelor la indigo, exact cum s-a procedat în România. Zeci de politisti au fost ucis
„exemplar” pentru a înfricosa polulatia si a destabliza POLITIA - pilonul sigurantei nationale ale
statului de drept.
b) Conform acestei psihologii infractionale numitul ISTRATE Ionut, concura în instalarea aceleasi stari
si acelorasi circumstante în oricare stat de drept, in afara granitilor României. Armele sale ramânând
aceleasi: recurgerea la constrângerea psihica a persoanelor vizate, prin teroarea calculata si ticluita ca
urmare a consecintelor santajului dupa ce s-a asigurat ca si-a atras de partea lui un „aliat” de bunacredinta, adica vazut bine profesional sau în societate, astfel încât sa alarmeze onoarea sau si mai grav
astfel încât sa planeze privarea de libertate sau uciderea acestora; lucrând în echipa, infractorul
profesionist stie ca va obtine tot, deoarece are sub ochii lui scara valorilor axiologice a societatii
înclinata sa poata sa urce si sa coboare dupa cum interesul de scop primeaza.
c) La scurt timp dupa ce numitul ISTRATE Ionut a intrat pe urmele fiicei mele la Roquesteron, am
primit informatii de la colegii mei ca Franta va subi acte criminale de natura sa destabilizeze
Statul de drept francez, exact dupa acelasi model ca în România. Nu mi-a venit a crede! Motive pentru
care am facut eforturi catre autoritatile române sa se dispuna de localizarea acestui individ periculos,
desi stiam ca Statul de drept Român este ingenuncheat de mafia din Justitie. Dar cum însusi procurorul
general NITU Tiberiu patrona direct actiunile mafiote de natura sa blocheze orice iesire legala, la scurt
timp am realizat ca informtiile primite de la colegii mei erau pertinente.
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d) Considerente pentru care am incercat mai întâi sa-l constientizez pe numitul ISTRATE sa denunte

sistemul; sa ceara azil politic/protectie sociala, fiind constienta ca si viata lui este în pericol, si sa se
desolidarizeze de mafia Justitiei Române de unde venea.
e) Aparent mi-a dat de înteles ca are aceasta vointa, însa aveam sa ma conving ca aceasta era doar una
din tehnicile lui de a câstiga timp, si de urgenta, dupa ce am realizata ca fiica mea nu credea, numai
daca are ceva scris, pe data de 11 iulie 2015, recurg la o convorbire telefonica tip conferinta, chemând
în jurul telefonului si pe toti trei, pentru a fi informati direct ca ISTRATE Ionut este de fapt un infractor,
urmarit penal în România, cerând sa se scrie pe hârtie un text tip CITATIE.
f) Copii mei au ramas socati. Se cunosteau din copilarie cu acest individ, si confuzia unei „obsesii ca as
fi urmarita sa fiu ucisa” a luat locul realului, ISTRATE Ionut reusind sa manipuleze ambii copii si doua
jandarmerii, insa sub o oarecare rezerva de a manifesta prudenta.
g) În realitate au ramas TOTI blocati emotional, nestiind cum si ce sa faca pentru a se repune
normalitatea aplicarii legii statului francez.
h) Din momentul în care am fost IZOLATI complet de societate, am declarat întreaga familie ca ne
aflam în mare pericol social, si ca ne gasim în acea stare extrema a Statului de drept, care-ti acorda
dreptul la legitima aparare.
§§. Atacul psihologic prin dubla actiune si creerea de confuzii, exercitate cu multa inteligenta si
experienta de catre numitul ISTRATE Ionut asupra Jandarmeriei din MOUGINS, a produs o ruptura de
procedura în asigurarea protectiei victimelor si martorilor, potrivit priemei mele interventii oficale,
astfel încalcându-se grav prevederile Codului penal si ale Codului de procedura penala, franceze.
a) O data cu depunerea plângerii penale din 11 iulie 2015 la ora 17:25, am constat o obstructionare
straina respectului fata de Statul de drept francez de un functionar al acestuia, fiind atinsa de o
angoasa teribila.
b) Nu mi s-a permis sa depun nicio proba în
dovederea infractiunilor constatate fata de ISTRATE I.
pe sol francez si foarte dubios, nu s-a dispus de
declinarea
competentei
catre
Jandarmeria
Roquesteron unde de drept ar fi trebuit audiat
suspectul si victimele, înteles fiica mea si toti membrii
familiei, ce numai ne întemeiasem o resedinta de
lucru, cu scopul repunerii in valoare a calitatii
dobândite de manager, propunându-mi sa continui
activitatea de import-export de unde ramasesem în
România, evident pe o firma ce urma sa o infientez la
Roquesteron conform noii reorganizari de familie,
când achizitionasem un spatiu anume gândit cu o
parte ce urma sa o repar, planuind intr-o cava (foto)
sa amenajez un salon de coafura pentru fiica mea, care
stia ca este in pericol social în România, organizând de
urgenta intrarea ei in Franta. Cumparasem gemuri si
usi, facusem menajul. Toate acestea le-am facut cu
foarte multa chibzuinta, astfel incât eu sotul meu sa ne
expunem public, constienti ca deveniseram tinta de
eliminare criminala ca semnatari ai plângerii penale
internationale la Haga, din 2 dec.2014.
c) Facând o legatura de asociere între seful Jandarmeriei Mougins, PIRAUTET si numitul ISTRATE,
care ar fi provocat zadarnicirea casatoriei noastre legitime fixata la data de 08/08/2013, si apoi cu o
incercare de a provoca o arestare crezându-se ca voi da declaratii in fals pe un proces-verbal fals
„fabricat” ca in România, nu am mai avut niciun dubiu ca ne aflam în fata unui zid inexpugnabil de
protectie a infractorului international; zid peste care era cu neputinta sa trecem.
d) Unul dintre jandarmi, dându-si seama de gravitatea situatiei în sine, dupa ce am depus oficial
plângerea, a gasit spatiul unui moment discret, spunându-mi sa ne adresam de urgenta la Jandarmeria
din Roquesteron. I-am soptit ca îmi este frica sa ma duc acolo. Mi-a raspuns: „ Faceti un fax!”.
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e) Astfel pe data de 13 iulie 2015, în timp ce fiica mea era audiata ilegal la Jandarmeria Mougins, sotul
meu a pregatit un fax cu un inceput de plângere penala pe care l-am trimis la Jandarmeria competenta
din Roquesteron, careia i-au mai urmat înca alte doua transmisii fax, cu descrierea altor noi fapte
penale savârsite de acelasi suspect.
f) IZOLATI de toti vecinii apartamentului nostru din Mougins, la 29 septembrie 2015 am fost nevoiti
sa urmam procedura legala începuta la Jandarmeria Roquesteron. Aici aveam sa aflam ca nu stia de
nicun fax venit din partea noastra, seful de post plecase, fiind înlocuit cu un alatul. La precizarea
noastra ca noul sef deontologic a preluat tot ce avea in lucru de la celalat sef, ni s-a recomandat sa ne
adresam NOULUI SEF JANDARM, care aveam sa constatam ca era grav blocat emotional, nestiind CUM
si CE sa faca sa se debaraseze de noi, in cele din urma spunând ca plângerea scrisa si trimisa pe fax nu
este valabila sa ca va trebui sa depunem o plângere scrisa in fata dânsului. Uimiti asistam pentru prima
data-n viata noastra, la o inselatorie, fiind foarte atenti la tot ce au în intentie acesti doi jandarmi cu
noi, constatând ca traficul de influienta venit din cercul înalt de infractori din România îsi facuse
efectele unei „solidarizari” absurde. Cert era ca numitul ISTRATE Ionut demonstarase cum stie sa
sustraga pe internet sume colosale de bani din banci straine, si astfel „economia” cel putin a
câtorva functionari publici francezi va fi asigurata pe viata. In opinia mea inclin sa cred ca viata
noastra a fost deja vânduta.
g) Va rog sa observati îndeplinirea unui ordin de catre numitul ISTRATE Ionut: „Multiplicarea
exemplelor din crima oganizata din România si in alte state europene, de care numitul Basescu Traian
pentru sa se folosi drept probe la Curtea Penala Internationala, ca exista circumstante asemanatoare si
in Franta, punânt totul pe „erorile politicului”. Aici psihologia infractorului atinge apogeul crmei
organizate experimentate în timp, si când cu precizie stie când, cum si unde trebuie actionat.
h) Cunoscând bine psihologia de infractionalitate a numitului ISTRATE Ionut, „l-am ajutat” sa creeze
un precedent a unei manipulari exercitate în forma continuata asupra fiicei mele, intinzându-i o
capcana legala, exact ca prietenului lui proxenet de la Lausanne.
i) Achizitionasem pentru noua firma un atutorism Mercedes, care urma sa formeze capitalul social în
natura a societatii comerciale ce urma sa o intemeiez.
j) Fiica mea aflase ca în comuna este un salon de coafor abandonat si poate sa-l obtina prin contract,
calculând ca ne costa mai putin decât amenajarea unui salon in cava, cu toate ca erau cumparate usile
si geamurile, si mai avantajos, câstiga mult timp, în doar câteva zile putea sa înceapa lucrul, ceea ce a
redus bugetul nostru de reorganizare, insa suficient pentru a pleca fiecare la treaba.
k) Subit fiica mea imi propune sa vând Mercedesul programat capital social, spunând ca au mai aparut
nu stiu ce probleme de amenajare si ca pâna va avea clienteala sa poata sa se intretina cu hrana o sa-i
mai trebuiasca bani.
l) Acestei schimbari de situatie am facut o mica investigatie sa pricep ce urmarea ISTRATE Ionut, care
deja recidivase cu o tentativa cu aceeasi „disparitie a fiicei mele” ca la Vaslui. Stiind ca are in spatele lui
doi jandarmi cheie, exact in teritoriul victimelor, teama îmi inchilozase toate oasele si eram dispusa sa
merg pe firul psihologiei acestui infractor extrem de periculos, confirmat de Politia Româna ca venea
din banada de crima organizata de înalti functionari de stat din România.
m) Astfel ma decid sa vând Mercedesul si sa urmaresc „personalitatea” infractionala a suspectilor. De
la bun început al acestei presiuni criminale, sotul meu mi-a impus sa tinem departe cei doi fii ai sai, de
aceasta nefasta cauza, pentru a-i proteja.
n) Pe data 30 septembrie 2015, dupa trei zile consecutive de depunere plângere penala în fata
jandarmului sef TABET Sebastian, la Roquesteron, am constatat ca s-a evitat orice imprimare de text si
semnatura ale acestuia. Seara in aceeasi zi, când eram pe punctul sa plecam fara niciun rezultat, sotului
meu i se cer actele autoturismul cu care ne deplasasem, dar in acelasi timp i spune: Dar nu e Mercedes?
Ne-am privit unul spre altul si imediat am inteles ca ceva era pus la cale, nu stiam ce anume?
o) Am aflat imediat. Se pusese la cale un alt proces-verbal de exces de viteza, dar care viza
responsabilitatea mea, creindu-se intentionat o deturnare de la cercetarea initiala a lui ISTRATE Ionut.
Fiind in fata unei confirmari de asociatie cu infractorul, am urmat expres aceasta manevra pentru a
avea probe concludente: pe de o parte cum ISTRATE Ionut a reusit sa corupa doi jandarmi, iar pe de
alta parte sa avem probe cum drepturile la viata de familie si viata privata sunt transformate in
instrumente de persecutatre. Am declarat ca nu eu am condus, ci sigur fiul meu, pentru ca lui îi
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lasasem încredintat autoturismul, solicitând sa nu amestece excesul de viteza cu crima organizata. Nu
mi s-a dat explemplarul procesului verbal semnat de mine, exact ca in cazul celuilat proces verbal de
exces de viteza, când fiul meu a fost cercetat, sperâdu-se ca voi declara în fals.
p) Am recunoscut imediat traficul de influienta si producerea de documente false ale numitului
ISTRATE Ionut, care dupa ceeasi psihologie, dupa ce isi creaza un precedent, vine cu alta actiune la
indigo. Am ramasi amândoi blocati! Cu atât mai mult ca începând cu aceasta tehnica de deturnare
pentru cercêtarea suspectului în cauza, fiul meu a fost obligat de jandarmul care facea ancheta
excesului de viteza, sa ma sune la telefon, punându-mi intrebari de natura sa recunosc ca eu am condus
Mercedesul, pentru anu fi snactionat, desi stia ca este vorba de un fals. Pretinsul proces-verbal ce avea
referinta o fotografie tocmai din inaurie 2015, divulga imposibilitatea acestei infractiuni, deoarce
autoturismul era echipat cu un sistem antiradar, si nu mai mult stiam amândoi ca nu se produsese in
real acest act.
q) Astfel am constatat ca se intâmplau lucruri îngrozitoare, copiilor mei li se impuneau sa faca tot ce le
cereau ISTRATE Ionut, întelegând ca forta de constrângere psihica luase calea de a fi intimida ca mama
a lor si sa iau la cunsotinta ca în tot momentul li se poate produce un rau. Puterea idiotului avar dupa
bani, avea sa constrânga si doi functionari de stat, infractorul stând la pânda sa culeaga ceea ce avea de
vânat: un apartament la Mougins, un spatiu de locuit si un fond de comert pentru un Coafor la
Roquesteron, viata întregii familii fiind transformata într-o musca strivita sub cizma unui cioban,
plictisit de latratul câinelui „Labrador” si pe teritoriul Frantei.
r) Dupa ce am aflat ca numitul ISTRATE Ionut ar fi fost rasfatat de jandarmul sef din Mogins,
PIRAUTET, cu un act fals ce ar fi emanat de la Tribunalul de Cannes, am cerut copie dupa dosarul
penal, pentru a face recurs, aflând de la Grefierul Tribunalului Grasse, ca acesta a fost clasat, insa ceea
ce m-a cutremurat, „obiectul” cauzei figura „provocare sinucidere”, aparând ca ar fi facut plângerea
penala fiica mea, ci nu subsemnata. Eu de alt fel nu figuram în baza de date, nici victima, nici justitiabil,
cum ar fi fost normal.
s) Aceasta manevra extrem de periculoasa, când am inteles ca se urmarea disparitia fiicei mele de o
alta circumstanta regiszata, ne-a obligat sa solicitam o copie dupa dosarul clasat la jandarmeria
Mougins, tocmai pentru citi declaratia fiicei mele si a lui ISTRATE I.
t) Contrar dispozitiilor de procedura, Seful jandarm PIRAUTET, refuza cu vehementa, zicând ca nu are
voie, decât cu aprobarea procurorului, alergând catre Tribunalul Grasse, unde Grefierul a ridicat din
sprâncene când am solicitat un astfel de acord pentru un dosra calasat, si ne-a eliberat imediat un
document, zicându-ne sa ne intoarcem la Jandarmerie sa ne dea copiile de la dosar. Cu o zi inainte
obtinusem de la un alt jandarm copia numai a procesului verbal semnat de mine pentru depunere
plângere penala, aflând ca dupa numerotarea filelor, dosarul avea cel putin 12 file, aceasta cifra era
inserat scris de mâna in coltul din dreapta, sus, al filei. Cu toate acestea nu ni s-a dat copia dupa dosar,
spunând ca procurorul el-insusi trebuie sa dea documentul sau cu un avaocat. Ne întoarcem iar la
Grasse si cautam un avocat, nici cu avocatul nu am obtinut nimic. Era mai mult decât evident ca se
produsese numai falsuri pentru acoperirea infractorului, care surprinzator nici nu fusese audiat, dupa
cum reiesea din patru copii considerate filele dosarului, ajunse la mai bine de trei saptamâni prin
posta la insistenta noastra de a fi expediate copiile acestui dosar la adresa noastra.
u) Faptul ca aparuse „oficial” în baza de date al unui Tribunal de inalata instanta, un dosra penal care
avea in fals anuntat un obiect ce indica „provocare sinicidere”, având numele fiicei mele trecut, in locul
meu, cum ar fi fost NORMAL, evident ca se produsese o intelegere între colegii asociati pentru
savârsire infractiuni, ca fiica mea sa dispara sub pretextul unei provocari a unei sinucideri, amintindumi cum ISTRATE Ionut îmi povestea ca i s-a intâmplat sa forteze pe un barbat sa semneze pe hârtie ca
cedeaza fostei sotii, casa avuta in proprietate, numai sa fie lasat in viata. Imediat am sunat fiica mea si
i-am pus in vedere pericolul si gravitatea riscului de fi exterminata de alta natura.
v) În acesta abandonare totala a protectiei victimelor si martorilor, constienti ca starea noastra este si
mai agravata, crima organizata întinzându-si tentacolele la acest nivel, singura cale era sa ne adresam
direct procurorului general si justitiei franceze.

13. Revenirea asupra satrii infractioanle initiale potrivit circumstantelor de criminalitate organizata

în România, a stârnit nemultumire în rândul membrilor, denumiti de numitul Basescu Traian „cei rai”,
ceea ce a facut sa continue infractionalitatea de natura sa alarmeze si sa intimideze Curtea de
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Apel din Aix-en-Provence, unde am fost OBLIGATI sa ne aparam incontra crimei organizate si
pe teritoriul Frantei. Cunoscând psiologia de atac al acestei crime organizate si experimentate
pe viata poporului român, Miercuri, 4 Noiembrie 2015 am prevenit Procurorul general al
Frantei printr-un comunicat de presa, pe care îl depun proba la prezenta, prin care precizam
din cunostinta de cauza ca statul francez va subi atacuri infractionale pâna in punctul de a se
incerca destabilizarea securitatii publice. La acea data facând unele legaturi de cauzalitate cu
dezordinile provocate la Aeroportul Frantei, la Sainte Isodore Nice si un politist ucis in
regiunea Var, care intrevenise intr-o familie pe cale sa sa sfâsie, exact cum se petrecuse in
România, facând legaturi pertinente cu interesele numitului ISTRATE Ionut de a se sustrage de
la responsabilitate, provocând alte actiuni si multa confuzie în jurul lui. Ne imaginam ca vom fi
cautati sa dam informatii complemntare, însa din nefericire nimeni nu ne-a crezut! O ignoranta
înghetase cugetul si interesul comum de prevenere a raului, ce–si anuntase „intuitia” .
a) Fara nicio îndoiala cei doi jandarmi sefi si-au dat seama ca au fost grav indusi în eroare de numitul
ISTRATE Ionut, cu atât mai mult ca acesta s-a prezentat politist activ, ascunzând adevarul ca este
urmarit penal si demisionat din functie, în plus, cel mai probabil detinând de la acolitul lui, fostul
procor general NITU Tiberiu , o neavenita ordonanta de agent sub acoperire, astfel deschizându-i-se
calea rolului politistului perfect.
b) Intre timp numitul NITU Tiberiu, unul dintre membrii de baza a mafiei Justitiei din România, cade
sub urmarire penala, dându-si demesia exact ca acolitul lui, ISTRATE. Insa aceasta schimbare nu a
influientat cu nimic crima organizata pe teritorul Frantei si a Uniunii Europene in a se opri din
savârsirea de infratiuni, stiut fiind ca existenta binomului BASESCU-KÖVESI, capii mafiei Justitiei din
România coordonau de la pupitrul Statului de drept format de dânsii mafiot, un complot de inaturare
frauduloasa a presedintelui nou ales, Klaus IOHANNIS.
c) Simultan în sânul familiei noastre apare o alta manipulare. Fiul meu, subit este orientat sa capete o
pregatire profesionala de „crupeur casino”, exact la Aix-en-Provence, unde urma sa faca doua luni
cursuri. Ne-am deplast expres la Aix-en-Provence, sa explicam pe viu ca este posibil ca pâna pe 20
decembrie 2015 sa se organizeze un atentat, stiind ca fiul meu era urmarit pentru a fi exteminat,
facând legatura ca va fi folosit tinta la un casino sau in alta parte. Grefierul Curtii nu mi-a dat acces la
procuror, mi-a spus ca de actele teroriste se ocupa cei de la Paris. Si ne-am adresat in scris la Paris.
Observând ca au trecut sarbatorile fara niciun eveniment, ma intrebam oare ce vor face?
d) Insa pe data de 13 februarie 2015, am aflat ca la Casino-ul din Aix-en-Provence a fost organizat un
atentat, când 4 persoane inarmate au luat banii din caserie, 4000 de euro. Acesata suma sustrasa
corobora exact cu excesul de euro pretinsi pentru pregatirea fiului meu pentru cele doua luni de
pregatire, caruia îi transferasem bani, la sfatul unui prieten care stia de manevrele lui ISTRATE Ionut,
pentru a-l prinde în flagrant si astfel sa fie atras la raspundere.
e) Ceea ce nu puteam sa neglijez era faptul ca constatasem ca potrivit psihologiei acestui infractor îsi
crease un precedent, când a lansat ideea unui jaf fara victime, urmând sa pregateasca altul sângeros,
când sa-si numere satifacut victimele si sume colosale de euro.
f) Imediat iau masura de a dejuca actiunea acestui „precedent” si scriu direct pe adresa electronica a
lui ISTRATE Ionut, constatrea intentiei lui de a elimina pe fiul meu la un urmator casino, insa pentru o
suma de ordinul milioanelor, trimitând acelasi mesaj fiicei mele, fiului meu si a inca a câtorva prieteni
din România, pentru a avea martori. Am institat apoi sa am vesti de la fiul meu, nimeni nu mi-a dat
niciun raspuns. Copii mei la aceasta ora sunt complet IZOLATI ; sunt opriti sa comunice cu mine,
pentru ca acest individ si-a dat seama ca am forta creativa de a patrunde pe energia cuvintelor
exprimate si inteleg cu precezie starea si viziunea emotionala în care se afla.
g) Dupa aceasta interventie inteligenta numitului ISTRATE Ionut, face posibil un mijloc de
comunicare, indirect cu mine, stiind ca ascult Radiofrance, si astfel aflu noi informatii cu atentatul de la
Casino Aix-en-proveance, cu detalii, care aveau sa ma socheze: de la 4 persoane cât initial fusese în
realitate declarate ca luase banii din Casino, numarul acestora de aceasta data era 14 persoane, care nu
au avut de a face cu delicventa pâna la acest act.
h) Ce însemna aceasta cifra pentru mine si statutul precizat persoanelor? ISTRATE Ionut cunoaste din
familie ca am studiat filosofia armonizarii cifrelor lansate de Pitagora, si ca macroenergetic ma
armonizez cu anumite cifre asociate de mine, ca mi-ar puarta noroc. Cifra 14 fiind data de nastere a
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fiului meu. Indirect mi-a transmis ca „a avut noroc” si ca ar fi inca in viata. De unde înteleg ca siguranta
infractionala a acestui indivit i-a devenit un lux!
i) Cu ajutorul unei personalitati marcante franceze am contactat un jurnalist francez, care lucreaza in
mare secret la un alt precedent. Pentru a scoate in evidenta „grandoarea” jandarmilor, intr-o regiune
unde sunt masati romi au fost trimisi in misiune pe motive de securitate publica 300 de jandarmi, care
si-au îndeplinit misiunea, fara victime, nici în rândul romilor, nici in rândul jandarmilor, întocmai ca la
Casino Aix-en-Provence.
j) Se pare ca patronul crimei organizate asteapta momentul când sa demonstreze „costul”
„solidarizarii” Uniunii Europene pentru iesirea din criza acestei crime organizate fara precedent pe
planeta, si când se exprima
public „ne putem permite sa
sacrificam
securitatea
europenilor
de
dragul
solidaritatii?”
k) Dupa un act de cruzime
ce l-am trait sub ochii nostri, la numai 30 de metri, coroborând cu masura Ministrului de Interne, care
isi daduse acordul folosirii deschiderii focului de catre jandarmi în caz de interventii, am început sa
întelegem ca lucrurile sunt extrem de agravate. CONFUZIA starii de urgenta depasea limita nevoii
reale, lunecându-se catre o manipulare de acoperire a doar doi jandarmi, cazuti victimile numitului
ISTRATE Ionut.
l) Nevând posibilitatea de a dejuca urmarea acestui „precedent” creat pentru jandarmi ca in cazul
atentatului de Casino, nestiind în ce punct de lucru ajunsese colegul meu jurnalist, in plina zi de
duminica cautam disperati un centru de Politie pentru a informa ca in Franta exista riscul „sacrificarii
securitatii europene” anuntat de numitul BASESCU Traian. Trebuie sa va martuirisec ca in Franta, ca în
România, poti baza zi si nopate pe competenta si seriozitatea Politiei, care sufera o severa CONFUZIE:
jandarmii au atribuit rolul de politie judiciara, fiind primii care intervin in toate cazurile de accidente
sau alte violente.
m) Vineri 26 februarie 2016, incercam sa ne întoarcem la Cannes sa ajungem la un medic unde
fusesera expediate de la un spital de urgenta dintr-o regiune a muntilor, dupa cum ne prinsesera
timpul, rezultatele unei afectiuni foarte grave pe care am capatat-o ca urmare a stresului si socurilor
traite si care necesita obligatia inregestrarii pentru supraveghere intensiva, fiind conditionati sa ne
intoarcem la domiciuliul nostru. Sotul meu era fosrte ingrijorat si ma certa ca refuz sa ne intoarcem în
comuna MOUGINS, spunându-i sa asteptam sa treaca aceasta criza a crimei organizate. Insa a insistat
pâna am acceptat sa intru pe tratament.
n) Eram la mai bine de 300 km distanta. Se facuse noaptea. La mijlocul drumului ne-am oprit sa
dormim într-o parcare unde era multa lumina, ce venea de la un complex comercial „Fenêtres Tribas”
de la periferia orasului Alès. Ne puneam întrebarea daca ar fi fost posibil sa fim identificati la un Mc
Donalts unde folosisem Internetul. Imediat in apropierea acestei parcari era un sens giratoriu foarte
larg, având o mica planatie de conifere, unde puteam sa ne ascundem sa facem pipi. În acea zi ploua din
abundenta.
o) În urmatoarea zi, sâmbata 27 februarie 2016 dimineata dupa ce am servit micul dejun evident în
autoturismul nostru deveni „casa si cabinetul nostru de lucru, ambulante” în jurusl orei 10 am auzit o
trei rafale de mitraliera, una dupa alta, ca in filmele de razboi. Prima rafala a fost mai lunga, iar
celelalte din ce in ce mai scurte, oprindu-se de parca tinta urmarita ar fi fost rapusa. Zgomotul rafalei
ne-a intrerupt din scris (aveam bateriile laptop-urilor încarcate la Mc Dolnalts, (cu o zi inainte) si neam uitat în directia de unde se auzeau impuscaturile. Nu era nimeni. Nici macar vreun autoturism care
sa ne fi derutat. Am observat doar ca exista un magazin de piata, LECLERC, si în amaraciunea mea,
ziceam ca janadramii probabil au facut un mic exercitiu pentru a vedea cum functioneaza ordinul
Ministrului de interne, care le daduse unde verde sa deschida focul in caz de nevoie.
p) La aproape o jumatate de ora dupa rafala de mitraliera, sotul meu îmi atrage atentia, privind
siderat înspre magazinul Lecrlc, spunându-mi: „Ai avut dreptate! Uita-te înspre magazinul LECLERC,
câte masini de urgenta sunt aparute. Este clar ca ISTRATE ne-a identificat pe Internet unde ne aflam!” La
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care plina de optimism încer sa-i scot teama din minte: „Hei, trezeste-te, suntem în viata! Probabil este
vorba de un atentat.”
q) În momentul în care ne îndreptaseram privirile spre locul înconjurat de ambulante de urgente, am
surprins exact momentul când unui
autoturism de culoarea alba, stationat în
directia magazinului Lecrlec i se aseza un
fel de cersaf mare, de culoare crem
(galben deschis), care se lipise de
caroseria autoturismului, mulându-se,
scotând in relief forma unui tip de „Dacia
brec” (foto). Eram concentrata le ceea ce
scriam, si la un moment dat la semnul
sotului meu, ne uitam cum un camion tip
trailer îmbarca un alat autorism de
culoarea sampaniei, sotul meu apreciind
ca mai curând este vorba de o rafuiala de
conturi intre banditi, ci nu un atentat.
CONFUZIA isi instalase coordonatele
unui amalgam, greu de înteles. Ramase
pe caldarâm doar acel autoturism ce
credeam ca este o „Dacie brec” si care îmi
stârnise o neliniste profunda.
r) Cum stiam ca mafia crimei organizate
din România ne urmarea pas cu pas,
profitând ca eru adunati la locul „accidentului” organele abilitate pentru interventii de urgenta, mi-am
luat inima în dinti, am traversat soseaua si am urcat înspre magazinul LECLERC, apropiendu-ma pâna
sa observ daca era vorba de o masina imatriculata in România. Ceva imi spunea ca se repeta catastrofa
produsa de camionul de la Sainte Isaure Nisa, ce era imatriculat în România.
s) In momentul în care am identificat pe tablita, regiunea de imatriculare a Frantei - 38, socul ca am fi
fost noi vizati pentru acest atentat a mai scazut, insa drama o traiam cu si o mai mare intensitate
pentru ca aveam constatarea ca cei doi jandarmi implicati sa-l sustina pe ISTRATE Ionut, pot sa traga
in noi la orice identificare a noastra.
t) Cauza ridica in premiera întrebarea: Se crease un precedent sau era vorba de o eroare a unui act de
cruzime? CONFUZIA plana ca un ultimatum în alegerea drumului cel mai scurt pentru un naufragiu.
u) Ceea ce ne-a descurajat sa ne mai continuam drumul spre comuna MOUGINS, nestiind încotro sa
apucam, sotul meu, zicându-mi cu lacrimi in ochi: „Ministrul de Interne a fost dus in eroare de jandarmul
PIRAUTET, sigur de la propunerea lui vin toate aceste imbecilitati!”, crezând ca jandarmii au tras dupa
cum aveau lasata minuta ministrului. As dori sa va spun ca sotul meu este un francez autohton, ahtiat
de cultura. Cunoaste 5 limbi straine pe care le vorbeste si scrie curent: Engleza, Germana, Italiana,
Araba, Japoneza. A studiat pianul clasic punând în opera diverse partituri, fiint pasionat de cultura
franceza, de parca ar descoperi-o la fiecare pas o Lumina necunoscuta, înca. Studiaza fara intrerupere
tesuturile sociale care impiedeca educatia, pentru a gasi solutii de remediere si relaxare sociala. De la
el am învatat sa ma plec când vad un gunoi aruncat pe strada si sa-l depun la cosul de gunoi. Acest gest
m-a armonizat cu civilizatia franceza, facându-ma sa ma simt ca la mine acasa la Vaslui.
v) Dupa rafala de mitraliera, sotul meu îmi propune sa mai ramânem în zona pâna in ziua urmatoare
sa urmareasca presa sa avem informatiile asupra atentatului mitraliat, cum inteleseram noi. Duminica
28 februarie cauta un ziar, si îngalbenit la fata, cu buzele invinetite, tremurând din tot corpul, îmi
intinde ziarul sa citesc, spunându-mi: „Am fost noi vizati sa fim ucisi, insa au facut o eroare asupra
atutorismului, nu se vorbeste de doua autoturisme implicate, ci doar numai de un Volkswagen, iar
victima ar fi o tânara de 24 ani, fosta femeie a unui politist”, care ar fi fost împuscata cu „trei gloante” în
cap; se mai spune ca Volkswagen-ul ar fi fost oprit brusc de o persoana care conducea un atutoturism
NEGRU, ca in Volkswagen femeia avea un copil de trei ani, pe care agresorul l-ar fi luat in brate si s-a
predat la post, lasând pe un birou arma crimei.”
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w) La auzul acestor cuvinte am încremenit. Ma gândeam: cifra „24” face parte din armonia filosofiei

cifrelor pitagoreniene, era data de nastere a fiicei mele. Un singur lucru era calar: „autoturismul care
fusese urcat pe trailerul camionetei, avea culoarea autoturismului nostru”, iar cel alb ramas cu
cerceaful nu avea urama de gloante pe caroserie, dupa cum ma asteptam sa vad în realitate.
x) Va rog sa observati cum apare elementul caracteristic sustragerii prin crearea de CONFUZIE cu
viclenie de experienta infractionala dovedita care staruie in „practica comuna” a grupului organizat în
România! Forta si substratul inteligintei crimei organizate de aceasta data ma depaseau, nestiind ce sa
mai cred?! Cert era ca eu si sotul meu devenism martori extrem de jenanti pentru aceasta crima pe
teritoriul Frantei, intelegând ca starea securitatii noastre este decazuta în Statul de drept francez,
ramânând condamnati la exterminare in afara oricarei sanse de a fi salvati.

14. Circumstantele agravante ale crimei organizate din România cu
ramificatii în Franta ne determina sa luam legatura cu specialisti francezi,
în materie, care puteau sa intervina si sa ne ajute sa fim salvati.
a) Urmare agravarii securitatii pe teritoritoriul Frantei, pâna sa se mai calmeze spiritele, singura cale

era sa ne ascundem in munti, schimbând locul de adapostire în fiecare zi. Zapada ne servea drept sursa
de apa pentru supravetuire. Am fi vrut sa ramânem aici, în grotele muntilor, sa ne întoarcem la viata
primitiva, cautând animale salbatice abandonate de natura pentru hrana, plantele le cunosteam;
aveam asigurata salta proaspata.
b) Sotul meu era atins pentru prima data atins de teama unei disparitiei, cu-adevarat. În tacerea
muntilor la un moment dat imi sopteste cu lacrimi în ochi: „Maria, eu nu vreau sa mor, eu vreau sa mai
triesc! Te rog sa fii de acord sa ramânem în munti pâna criza acestei crime organizate se va sfârsi!”
În frenezia acestei idei, îi spun ca-i urmez sfatul. La numai câteva minute, ma razgândesc, amintindumi de copii, vorbindu-i într-o abundenta de lacrimi: „Si copiii? Ce sa va întâmpla cu ei? Vreau sa stiu de
ei! Nu pot sa fiu lasa, te rog ajuta-ma! Sunt mama lor! Chiar in acest moment cobor si din tren in tren,
autobuz in autobuz ma duc La Roquesteron; stiu ca vom fi toti lichidati, dar vreau sa mor cu ei! Te sfatui
sa te intorci la prietena noastra cea mai buna, spune-i adevarul, lasa-ti barba sa nu fii recunsocut si
pune-ti ochelari de politist ca PIRAUTET când s-a mascat sa ne identifice in satul Saint-Vallier-de-Thiey.
c) Fara dubii, jandarmul PIRAUTET aflase ca intram sitematic de trei zile in Biblioteca comunala, drept
doi suspecti care scriu pe laptop, care si-au lasat copia dupa datele de identitate, dar curios si-au luat
câteva carti cu ei, însa nu citesc, ci scriu continuu.
d) În dimineata unei zile cu o ceata groasa (ramasa ultima în acest sat) am observat un individ cu
ochelari negri de soare tip „politie moto” ce traversa ruta principala, catre partea unde aveam masina
garata, exact in timpul când coboram dinspre o ciusmea de unde ne procurasem apa. Ceea ce ne-a atras
atentia „ochelarii de soare” si talia inconfundabila a unui om ce-l mai vazusem. L-am recunscut pe
jandarmul PIRAUTET si sincer, pe mine m-au trecut fiori reci, simtiand cum fac pipi pe mine fara
control, stomacul l-am simtit strâns si o senzatie de lesin m-a prins instantaneu.
e) Sotul meu întelegând ce manevre ni se pregateau, simuleaza ca ne continuam itinerariul pe ROUTE
NAPOLEON spre Castelanne, oprind autototurismul strategic sa observe tot ce misca in josul rutei, care
de la inaltime vedeam ca-ntr-o farfurie. La aproape 20 de minute, dinspre Castelanne apare un
autoturism brec tip sport, de culoare negru, care se oprise cam la 5 metri de noi. Soferul a coborât
facând pasi spre bordul colinei care ducea într-o prapastie si nu avea cum sa faca mai mult de trei pasi.
L-am surpins când s-a intors sa-si ia telefonul mobil, ce parea ca-l uitase în masina. Nu as fi banuit
nimic, daca nu as fi observat ca trecuse un bun sefert de ora si acesta nu se mai intoarcea din
„asucazatoarea” unui arbust, dar care nu-i acoperea tot corpul în înaltime, ramându-i vârful capul la
vedere. Era un tip bine facut, la vreo 40 de ani, nu prea inalt, 1, 60 m, ras pe cap, cu urmele unei chelii
avansate, infatisare placuta. Am iesit din masina noastra expres sa-l vad ce face, fiindca nu miscase
deloc. Am ramas incremenita când l-am surprins cum astepta cu un telefonul mobil pregatit sa observe
sau sa citeasca ceva. M-a simtit ca l-am observat.
f) Sotul meu a inteles manerva criminala si simuleaza ca am vrut sa luam un pic de aer, reîntorcândune spre sat, zicându-mi „iar au inceput”, pentru ca ne aflam a nu stiu câta oara pusi pe astfel de fuga. La
prima curba, era amenajat un refugiu panoramic pentru parcare; aici sotul meu opreste masina,
pentru a observa ce va face individul de pe marginea prapastiei, care putea observa clar ca nu am
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coborât si ca stationam în alt loc. La numai zece minute am fost înconjurati de înca de alte 4
autoturisme, fiind înghesuiti de un scenario de comunicare prin unde radio între doi instigatori, care
simulau ca se ocupa cu starea geografica a reliefului. Cel care era la numai câtiva pasi de noi, parea
francez, avea fata traversata de doi falduri in simetrie pe verticala obrajilor, fara urma de chelie, parul
saten inchis, frizat la vreo 10 cm, inaltime, maxim 1,70, slabut, îmbrcat cu blugi negri si doar intr-un
pluover calduros, de culoare inchisa.
g) Ne uitam cu toate instinctele trezite la miscarile acestuia, care vorbind la acel aparat ce parea
îmbrcat intr-o husa din piele maro inchis, ce-l tinea in fata, cu buzele apropiate de niste orificii, se
apropiase de noi, venind din lungul parcarii, trecând prin spatele masinii noastre la o distanta de vreo
8 metri. La un moment dat acesta face o greseala fundamentala, se precipita, trecând pe partea
laterala dreapta a masinii noastre, încercând sa reduca distanta intre el, precipitându-se cu un pas
facut in salt atletic pentru a câstiga din teren; îsi da seama ca a facut o gafa si incepe sa râda,
observând ca are o dantura solida naturala, vorbind continuu la acel aparat port-radio, noi întelegând
ca trage de timp pentru inca un pas de facut, pentru a ne paraliza. Fara alte dubii aparatul era dotat cu
alt scop decât cel de a comunica la distanta. Sotul meu chiar in urmatoarea clipa a saltului atletic facut,
porneste motorul si pleaca cu viteza normala, pentru a-l deruta ca-i facem loc sa-si continuie
„experimentul geografic”.
h) Astfel prin propriile noastre simturi am dejucat un act criminal „fara urme”, care urmarea sa ne
arunce între stânci, cu autoturism cu tot, simulând ca s-a produs un accident în timp ce ne aflam pe
„La route Napoléon”. Din acea zi deseori ascultam Wagner, care avea sa creeze o capodopera clasica,
cu acelasi cale „La route de Napoléon” având impresia ca ne-am întors in timp, luând de la capat acelasi
drum al nasterii drepturilor omului, renascând Franta un alt pamânt al Luminilor.
i) Declar cu toata responsabilitatea, daca nu aveam un francez atât de curajos si atât de inteligent
alaturi de mine, nu aveam cum sa am aceasta sansa de a analiza si studia psihologia unei astfel de
crime super-profesional organizate.
j) Între timp ne-am mai calmat spiritele, încercând sa iesim din infernul abuzurilor puterii absolute
ale functionarilor de clasa, ne hoatrâm sa ne îndreptam catre cel mai apropiat oras pentru a
contacta cei mai buni specialisti, carora sa le facem cunoscut ca sunt create suspiciunile rezonabile
al unor atacuri îndreptate catre alt Casino, unde descoperisem o manipulare extrem de periculoasa
pentru fiul meu, si deasemeni sa facem ca precedentul interventiei jandarmilor în canpusul masat de
romi, ar fi susceptibile de atacuri sângeroase pentru urmatoarea organizare, si când se pot pierde
multi jandarmi. Se ajunsese la placerea infractorului de a juca pe sume mari, si care nu se putea
justifica fara deschiderea de focuri.
k) Poate mai ramâneam pe drumuri, întârziind cautarea speciliastilor francezi, insa intr-o zi de
duminca, ne-am oprit intr-o parcare în fata unui florarii, întrebând vânzatoarea daca-mi permite sa am
acces la WC (o mare problema pentru refugiatii în aparare). Femeia foarte amabila mi-a spus ca peste
drum la câtiva metri exista un WC public. Am mai ramas in acea parcare; scriam amândoi pe sacunele
noastre in masina. La un moment dat observam ca apare un tip cu un lant gros de aur la gât, care intra
in interiorul florariei, neincetând sa ne examineze insitent, urmarindu-ne pe geam fiecare miscare,
ceea ce ne-a speriat, si imediat pregatim motorul sa plecam. Instantaneu apare o interventie a
jandarmeriei locale si cum era firesc ne prezentam pentru identificare. Florareasa credea ca suntem
interesati de casieria sa. Identificarea numelor noastre, dupa socul trait in curba de la Route Napoléon,
ne-a speriat cumplit, si desi ningea, era frig, ne indreptam catre cel mai apropiat oras, la vreo 90 km.
l) Aici cautam „Hotel de Police”, unde eram deja informati de multa vreme ca exista specialisti care
preiau toate datele de actiuni teroriste si le prelucreaza. Am sunat insistent în câteva rânduri si
politistul de serviciu caruia i-am rezumat intentia noastra de a-i contacta a inteles importnta dar si
urgenta interventiei noastre, fiind duminica seara, când toata lumea se relaxa.
m) Aici am fost preluati de un profesionist in domeniu, care din dsicutiile noastre si-a dat seama de
pericolul in care ne aflam. Dupa ce ne intruce datele noastre de identificare în calculator, spune ca de la
Paris le vin toate informatiile si ca problema noastra îl depaseste si, ca a sunat patronul lui, care va
veni în 20 minute.
n) Am avut marea sansa sa vina special de-acasa sa discute cu noi o adevarata inteligenta, altfel
eram sigur exterminati. Dânsul primise deja informatia de la colegul care ne ascultase, ca vrem
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sa dam indiciile unor atentate organizate cu piedeci sa fie ucisi jandarmi si romi, si ca suntem
martorii unei crime cu impuscaturi de mitraliera la Alès.
o) Mai întâi începe sotul meu sa discute cu specialistul, caruia îi face cunoscut starea noastra extrema
si ce ne-a pus pe fuga spre dânsul, fiind alertati de focurile de mitraliera, care nu corespundeau ca
focul unui pistol, dupa cum s-a facut public, si ca dupa ceea ce am vazut si am citit in jurnal, s-a facut o
eroare de masina, gresindu-se tinta, aflându-ne parcati chiar in jurul aceluiasi sens giratoriu, unde
auzisem rafale de mitraliera în paralel cu pozitia noastra, dincolo de perdeaua coniferilor din mijlocul
sesului giratoriu...
p) Specialistul ne propune câte o cafea, foarte interesat de contacutul cu noi; apoi deschide
calculatorul, cauta nu stim ce fisiere si spre marea noastra uimire, brusc schimba subiectul,
abandonând spontan orice dialog, cu o transparenta umana, lasând sa intelegem ca suntem in pericol
intr-adevar, dar ca nu poate face nimic pentru noi.
q) Il întreaba pe sotul meu, cum m-a cunoscut, de parca as fi figurat într-o baza de date una din
prostituatele lui ISTRATE Ionut, ce numai îi daduseram numele, spuându-i ca avem si copiii in mare
pericol, discursul nostru ajungând doar pâna la crearea precedentului la Casioo Aix-en-Provence, dupa
care totul se oprise, nemaiputând sa-i dam indiciile organizarii unei alte masari de jandarmi.
r) Sotul meu îi rasunde foarte amical ca ma cunoscuse cu prilejul organizarii unor ateliere de creatie,
unde eu fusesem invitata de onoare in calitate de scriitor pentru a reprezenta „Saptamâna
internationala de cultura franceza”, cu organizare de conferinte pe o tema, la alegere libera,
„prezentarea culturii si literaturii române”.
s) Dupa acest raspuns ne-a spus, fara sa-i cerem nimic: „Nu va pot ajuta! Intoarce-ti-va acasa!” Dar,
intervine sotul meu, acasa suntem in pericol sa fim ucisi, asa dupa cum stiti, exista si un dispozitiv anume
sa ne capteze, dupa ce au vazut ca am parasit domiciliul...
t) Cu o subtilitate si o finete ma întreaba: ISTRATE este inca politist? Am raspus: Nu, el este
demisionat, imediat dupa ce a fost descoperit delicvent”, apoi specialistul ni se adreseaza foarte calm si
plin de înteles: „V-am spus ca nu pot face mimic, nu va pot ajuta cu nimic! Intoarceti-va acasa! Sunteti
mult mai vulrnerabil cu masina!” la care sotul meu continua: „La domiciliu în cel mult trei zile vom fi
exterminati! Am înteles!.”
u) Ascultam toate acestea ca intr-un ecou venit dintr-un tunel al tipului de mii de secole; mintea mea
era asezata odata cu sufletul meu, la Roquesteron, întrebându-ma, fara sa pot sa-mi lamuresc daca
copiii mei mai sunt sa nu in viata. Privesc înca o data specialistul din fata noastra, speranta ca-mi va da
vesti despre copiii, ma facea sa cred ca-l am pe Dumnezeu în fata si ca doar trebuie sa-l rog.
v) Ceea ce ma determina spontan, ma apropii de acesta inteligenta, cu glasul inecat de emotii vorbind
împleticindu-mi cuvintele, simtind cum îmi amorteste limba, fiind in dificultate sa pronunt consoanele:
„Copiii mei sunt prinsi ostateci la Roquesteron, de acest Istarte, dupa indiciile pe care le am este posibil ca
fiul meu sa fi fost manipulat la un Casino... si acum când va vorbesc, el sa nu mai existe... iar fiica mea....”
w) Am fost intrerupta si privindu-ma intens, îmi spune acelasi lucru: „V-am spus sa va intoarceti
acasa... sunteti mult mai vulnerabili cu masina, deplasându-va din loc în loc.”
x) Am plecat ca doi sclavi trasi de lanturi pentru a fi târâti la o ghilotina, dar care aveau, nu un calau,
cum istoria pastrase in arhivele sale documente, ci o puzderie de calai, mitraliera luând locul la mii de
ghilotine, punându-ne intrebarea daca nu cumva ISTRATE Ionut, exercitând un santaj continuu fata de
cei doi jandarmi, dupa ce a vazut ca nu ne-a destabilizat ca familie prin atacuri ticluite, a fabricat probe
grave, care sa-l „ajute” jandarmeria sa-i acopere aportul la crima organizata.
y) Sotul meu avea sa conchida, dupa o aproape o zi de reflectii ontice: „Doi jandarmi nului, prinsi de nas
de un bandit, nu inseamna Jandarmeria Frantei, care în plus este atrasa în pericolulul unei altercatii cu
romi, urmarindu-se o drama de amploare pentru acoperirea neglijentelor lor, si mai grav o crasa lipsa de
responsabilitate.”
z) Faceam legaturi de logica sprijinindu-ma de o analogie plina de elemente constitutive, rasunândumi in minte vorbele specialistului: „Toate datele ne vin de la Paris”, ceea ce insemna ca banda lui
ISTRATE de inalta calsa criminala, dupa ce a vazut ca provocarea proceselor verbale false nu au
destabilizat familia si relatia noastra de cuplu, ce mai urma? Fabricarea unui dosar, numai ce Justitia
mafioata crease „TINTA IOHANNIS”, condamnând la comanda pe domnul FUNZAVERDE, si astfel cel
mai probabil prin SIE, amintindu-mi ca exisita un oarecare UNGUREANU Razvan-Mugur – unul dintre
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cei mai slugarnici politicieni ai lui BASESCU Traian si care figura suspect în Plângerea Penala a
Poporului din 29/08/2014. Pe când era ministru de externe numitul Ungureanu R.M semnase ILEGAL
la Moscova cedarea „Tezaurului României”, ce zacea depozitat in Trezoreria Rusiei, dupa cel de-al
doilea razboi mondial, poporul român ramânând stupefiat, deoarece acest act international tinea de
competenta celor doi presedinti de state, ceea ce atarge nulitatea absoluta a actului international
semnat de numitul UNGUREANU Razvan-Mugur si un functionar rus, si la revenirea situatiei
anterioare, când actualul presedinte al României, Klaus IOHANNIS va trebui sa reia în discutie cu
presedintele Rusiei, Vladimir PUTIN, semnarea acestui act istoric, cu tot ce presupune ca valoare
materiala si morala în relatiile traditonale dintre Rusia si România.

CAPITOLUL V
Deriva Statului de drept sub efectele confuziei actiunilor criminale. Izolarea totala de
civilizatie si societate a individului si a statului de alte state, prin premeditare

15. Gravitatea infractiunilor crimei organizate este creata de grave confuzii, care tind catre
amenintare si santaj imaginar, depasind aplicarea legislatiei in materie printr-o pregatire slaba
a Justitiei, sau chiar coruperea acesteia, statul de drept devenind un paravan pentru infractorii
organizati în bande pregatite profesional cum sa actioneze.
a) Sub ingrijirea profesionala si discreta a unor jurnalisti francezi, am aflat ca expertul judiciar
(dl. TREIBER – 1, rue des Maronniers, 06400
Cannes), care se angajase sa faca o procedura de
constatare nocturna a punctului infrarosu
descoperit vis-a-vis de imobilul unde avem
domiciliul nostru la 13, rue des Petits Ponts,
MOUGINS, 06250, France, acesta pentru a se
informa asupra riscului unui atentat deontologic
apeleaza la Jandarmeria unde se afla domiciliu in
cauza, MOUGINS, unde SEFUL acesteia, PIRAUTET
ar fi confirmat ca este risc major, dar sa faca totusi
constatarea IZOLARII cuplului CROCY în acest
imobil, pe timpul zilei, sugerându-i orele 16.
b) Pentru un timp de iarna, la data de 22 dec.2015,
când ar fi trebuit sa se faca constatul, dupa
aproape o jumatate de ora, ce corespundea cu
timpul necesar de lucru, chiar si mai mult, poate o
ora, aceasta insemna lasarea serii, exact timpul
propice pentru „interventiile crimiale”, cum aveam
sa constatam ca se masau suspectii împreajma
apartamentului nostru.
c) Rezulta ca expertul judiciar a fost dus in eroare
si ar fi putut subi atacul organizat pentru disparitia
noastra sau obligat sa „interpreteze” ca imaginile
reprzinta o persoana care s-ar amuza cu un joc,
echipând incaperea cu un „fotoliu” în care asezase
un manechin cu casti la urechi, disimulând actul
criminal, (foto, IMG00074 Bis).
d) Va rog sa observati ca nu s-a renuntat la crima
organizata, iar Jandarmul sef care avea datoria
prin functia de stat în serveciu sa se ocupe de
luarea tuturor masurilor de securitate de
integrarea noastra la domiciuliu, desi stia si avea
cunostinte ca suntem agresati, acesta a agravat
starea infractionala, divulgând un abuz de putere
manifest.
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e) Va rog sa reveniti asupra imaginei prezentata proba la sesizarea din 23/24 feb.2016 la pag.64/75,

si reprodusa la prezenta, „IMG00074 Bis” o sectiune la scara originala (foto drepata), imagine care a
fost surprinsa ulterior primelor 3 fotografii deasemeni prezentate probe la pag. 62-63/75 din aceeasi
sesizare (IMG00053 ; IMG00054 ; IMG00055) si sa observati diferenta ca dimensiune a dispozitivului
tip « grenada prinsa-n între doua clame » surprins pe imaginea la scara originala si « manechinul »
aparut in decor în stânga, coltul de jos al imaginii, ce releva o disproportie vadita ireala si, care divulga
fara nicio indoiala manipularea manuala de a se disimula actul criminal organizat, seful jandarm aflând
de intentia organizarii unui constat juridic. Prin aceasta, crima organizata avea nevoie doar de
interpretarea specialistului obligat sa minta. Ceea ce releva o forta prin violenta psihica de
dominare prin represiune a actlui de justitie, folosindu-se de atributiile de functionar public ce
o îndeplineste.
f) Aceasta manevra coresunde totodata nestiintei jandarmului ca noi aveam deja fotografii realizate,
si ca astfel s-au creat si consolidat probele radacinilor crimei organizate venite din România,
recunoscând cu usurinta psihologia de trafic de influienta al infractorului profesional format.
g) Cred si am intima convingerea ca numitul ISTRATE Ionut a minstit ca este înca politist în activitate,
creând confuzii, sau pur si simplu poate fi vorba de o „solidarizare” infractionala „colegiala”.

16. Premeditarea actului criminal organizat prin „înstiintarea reala” la ceea ce urma sa se produca.

Se instituie un nou element de „comunicare” între dezordine si civilizatie – ironia absurda – când
infractorul domina Statul de drept prin surprindere, folosindu-se de ceea ce gândirea profunda are ca
latura creativa prin „intuitie”, si care nu face parte din norma juridica.
a) În dreptul national, cel comunitar si international apare pentru prima data nevoia de studiu
epistemiologic de anticipare a savarsirii de infractiuni de crima organizata profesional, când autorii se
folosec de cadrul organizarii unor reuniuni academice sau politice, cu scopul intimidarii prin crearea
de panica în rândul societatii acolo unde unul sau mai multi autori au fost deja identificati sau deferiti Justitiei.
b) Va rog sa observati ca viclenia inteliginetei pervertite, pune in cauza ca neajuns al Statului de drept,
Intuitia, instituita ca ramura de necunoastere, când un stat, dupa cum numitul BASESCU Traian,
imediat dupa atentatele de la Paris, pe
data de 18 Noiembrie 2015, exemplica
Satatul Francez ca „nu a reusit sa
intuiasaca riscurile de a-i lasa (înteles pe musulmani) sa traiasca enclavati” (foto text). Or Statul francez
exisita istoric asezat pe un Stat de drept, unde „intuitia” era la vedere, drept legi care doar trebuiau
respectate. Se divulga astfel una dintre tacticele aplicate de crima organizata, care a ajutat membrii
intre dânsii sa comunice, sa faca sau sa nu faca ceva.
c) Pentru demonstrarea aceastei teze, va rog sa-mi permiteti sa va relatez pe baza de argumentari
juridice dovedite cu probe, un caz recent înregistrat la Geneva, Elvetia, pentru care am primit ajutor
din partea unor jurnalisti si specialisti in materie.
d) Identificarea proxenetului de la Lausannes, respectiv numitul IONESCU Georges (identite
suspectata falsa), si descris sesizarea din 24 februarie 2016, a provocat „solidarizarea” membrilor
crimei organizate, ceea ce dovedeste ca au interceptat aderesele de e-mail si cunosc textul sesizarii,
text care de altfel urmare importantei opiniei publice europene, are caracter public, interceptarile
devenind inutile.
e) Pentru aceasta, crima organizata a angajat o tripla actiune:
1. Organizarea la Geneva a unui act de cultura la Facultatea de litere din cadrul „l’UNIGE”;
2. Crearea de imagini si mesaje codate pentru extinderea actiunilor infractionale si in Elvetia;
3. Intimidarea cuplului Maria si Pierre-Richard CROCY de a-si retrage actul de cultura înregistrat la 8
ianurie 2016, prin care se acorda de catre aceeasi „l’UNIGE” realizare anei conferinte franceze pe
tema « L’Art de construire la paix à la lumière de la science ». Conferinta nu avea nicio lagatura cu
terorismul sau infractionalitatea asa dupa cum enuntiul o afisa.
f) Totul a mers „normal” pentru organizarea conferintei franceze pâna a intervenit comunicarea pe
adresele noastre de Internet. Riscam foarte mult sa continuam acest demers indedit, pe care nu l-am
abandonat, doar l-am amânat, deoarece în paralel se instalase „confuzia” ca factor activ al crimei organizate.
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g) Ca din senin la Geneva s-au creat conditiile unei deschideri în premiera a doua cursuri de studiere a

culturii si civilizatiei române; civilizatie careia i se facuse un mic ecou, precum ca se afla înca în
perioada de tranzitie postcomunista, despre care mi s-a spus ca s-ar fi ocupat o românca, aparând ca
invitata, respectiv doamna Roxana Bârlea.
h) Membrii crimei organizate si-ar fi ales aceeasi tactica de depistare prin intuitie în ceea ce ar privi
organizarea unor eventuale atentate in Elvetia, lansând expres expresiile: „tournants de
l’histoir/virajurile istoriei” si „cultures mineures/culturi minore” în sens de „cultura mediocra”,
stiut fiind ca nu exista în terminologia de specialitate, opusul de „culturi majore”.
i) Astfel apare „ironia absurda”, care da prilej grupului organizat „sa se amuze” pe motiv ca au
anuntat ceea ce se va întâmpla, dar pentru ca nu au avut inteligenta sa priceapa(...) rau s-a produs.
j) Cea mai grava legatura de
comunicare intre membrii crimei
organizate s-ar fi facut prin folosirea
imaginei Realizatorul de fim, Cristian
MUNGIU, (foto A), care a fost premiat
cu titlul Palme d’Or – Cannes 2007,
reprezentând o excelenta a creatiei
în cultura româneasca conscrata în
Franta, caruia i s-a traficat imaginea,
aplicând în ceafa cu o umflatura (foto
B), creindu-se forma creierului mic
cu o pata luminoasa, ceea semnifica
„atac cerebral”, atac care, dupa cum
anunta numitul BASESCU Traian, avea scopul „sacrificarii securitatii europene”, pentru descurajarea
fortelor de ordine, ceea ce presupunea trecerea la actul criminal de a provoca un „atac cerebral”, mai
întâi pentru crearea unui precedent, si dupa cum este cunoscut în psihologia acestor criminali,
extindrea prin alte atacuri însa exercitate prin violente, deseori prin prin cruzimi.
k) Totodata „atacul celebral” am convingerea intima ca viza si cuplul CROCY despre care aflase ca va
tine o conferinta la „Univeristea de Geneva – l’UNIGE”, crezând ca ne vom continua proiectul nostru de
cultura, tinând un control diabolic asupra noastra pentru a ne observa din aproape.
l) Am aflat ca s-ar fi facut mai multe selectionari de imagini pentru regizorul Cristian MUNGIU, cu
scopul de a creea tembelismul pretentiei criminale al „intuitiei”; de „ a intui” ce ti se pregateste public
sirect sau indirect si tu accepti, fiind considerat inferior inteligentei criminale, suportând consecintele.
S-a prefigurat exact aceesi satre latenta ca in cazul premeditarii cruzimilor ce treabuiau „intuite” prin
imaginile create de caricatura comnadata pentru atacul psihologic al Presedintelui François Hollande,
în revista „CHARLIE HEBDO”.
m) Imaginea regizorului român trebuia sa corespunda axiomei „Autenticitatea si paradoxul României”
lansate de scriitorul tipic regimului mafiot, Andrei PLESU, si care la Geneva, axioma devenea „Entre
authenticité et paradoxe, la Roumanie entre à l’UNIGE/Între autenticitate si paradox, România intra la
UNIGE”, spunându-mi-se ca ar fi fost publicat în presa universitara „le journal de l’UNIGE” nr.114 din 3
– 17 martie 2016, dar pentru care s-ar fi pastrat anonimatul autorului articolului, din motive
necunoscute; sa fie lansata o alta intuitie?!!
n) Apare întrebarea legitima si extrem de pertinenta: „România” îsi face „intrarea” la Geneva cu un
„paradox” sau o „înselatorie”?! Prejudiciul adus României este incomensurabil, „cei rai nu se stiu”,
amestecati printre „cei buni” îsi continua crima organizata, luând alibi când terorismul , când religia,
iesind glorios din actele crimiale, platind „revindecarile”, astfel punând capat oricarei anchete.
o) S-ar parea ca „cei rai” pregatesc în acelasi timp „inceputul” cu o actiune de denigrare a regizorului
Mungiu, bazat pe aceeasi tehnica idioata de „intuitie la ce urmeaza sa faca rau cuiva”, care potrivit
intuitiei mele, ar fi decodata de expresia infatisarii ca stare launtrica reflectata de privirea profunda
în lungul vremii si vremurilor, insotita de caderea zâbetului regizorului ca un steag in berna.
p) Or este de notorietate, tristetea regizorului Cristian MUNGIU pentru decaderea vietii sociale
românesti într-o absurda si inacceptabila dictatura, anuntata deja la Geneva prin „„tournants de
l’histoir/virajurile istoriei”.” Personalitatea dânsului nu place infractorilor inteligenti si aroganti,
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nemultumiti ca filmul regizorului a devoalat adevarul abuzurilor comuniste, ce au îmbracat forma
continuata a acestora si dupa Revolutia din 1989. Se confirma astfel ca, s-a creat un supteran politic
de compromitere globala a democratiei, pentru a se produce nostaligia comunismului, insa cu scopul
îmbogatirii ilicite, altceva nu intereseaza decât: puterea si banii.
q) Datorita IZOLARII noastre de familie si de societate nu stim daca au inceput sa atace inca Elvetia cu
atentate sângeroase, insa am aflat ca s-ar fi atact virulent cibernetica numeroaselor banci elvetiene,
revedicat de un grup platit din umbra, NSHC, fata de care autoritatile eveltiene nu se lasa pacalite,
dupa cum precizeaza publicatia online www.blickamabend.ch/vineri, 18/03/2016.
r) Deaseemni în Elvetia exista deja suspiciunea unui „atac cerebral” declarat oficial, ce a fost
declansat pe data de 14 martie 2016, atac care ar fi cauzat moartea unui militar de 28 de ani, în ziua
urmatoare, pe data de 15 martie 2016, dupa declaratiile facute de Departamentul Justitiei Militare, din
Elvetia. Ceea ce potrivit psihologiei acestei crime organizate s-ar fi creat un precedent si o
legatura de cauzalitate de recunoastere a infractorilor intre dânsii.
s) Spontan se confirma o legatura de cauzalitate, care te obliga sa intuiesti: tânarul politist Bogdan
GIGINA avea tot 28 de ani când a fost ucis de coloana oficiala ilegal organizata de fostul ministru de
interene, respectiv numitul OPREA Gabriel. Coincidenta pe actiunile unei psihologii comune de
criminalitate nu poate exclude subiectul comun de drept, care are nevoie de comunicare oculta.
t) Potrivit divulgarii de catre numitul BASESCU Traian „pe cei rai nu-i stie nimeni” am aflat ca se
folosesc de infractori de drept comun deja identificati, si alesi dintre germani, francezi si altii din
Europa, infractorii pentru crima organizata, privind linititi spectacolul izolarii individului de
societate si a statelor de alte state, Marea Britaniei deja cerând prin referendum retragerea din
Uniunea Europeana, iar Elvetia inchiderea granitilor de la 1 ianuarie 2017. Ceea ce scoate la iveala
caracterul penal complex al psihologiei de atac ala cestui grup criminal.

17.

Constatam o ruptura de civilizatie, care este produsa de o frustrare incurabila a
infractorilor profesionali, ce si-au frânt personalitatea în rândul societatii ca urmare a
savârsirii de infractiuni, dar care din orgoliu isi creaza noi piste ontologice ajutati de
elementele CONFUZIEI, serpuind printre viciile de procedura penala stabilite de legislatiile
statelor de drept si intimidând marile persoanlitati politice si de cultura europeana, cu o forta
psihologica greu de stapânit, declansând o panica iremediabila în rândul populatiilor.
a) Va rog sa luati in atentia dumneavoastra profesionala dovezile indubitabile ce releva cazul
prezentat de presa franceza, care publica circumstantele asa zisei ucederi femei tinere de 24 ani,
dupa actele constate de jandarmerie la fata locului.
b) In Franta potrivit competentei, dupa legislatie, în toate cazurile de accidente rutiere; furturi prin
infractie; atacuri la domiciliu; altercatii intre mebrii de familie sau alte persoane; atentate prin cruzimi
organizate etc. în toate astfel de cauzuri intervin jandarmii, anuntati deseori de organele de politie
locale, deorece cetatenii au acces gratuit la numarul 17 sau se adreseaza direct la Politia municipala,
înteles politia locala, cum a fost si cazul nostru când ne-am trezit izolati de vecini si când aveam sa
aflam ca în Franta doar jandarmii au competenta sau serviciile secrete, în caz de exceptie, sa ia masuri
de securitate pentru reintegrarea noastra la domiciliu.
c) Nu este lipsit de importanta de stiut faptul ca jandarmii potrivit Art.17si urmatoarele din Codul de
procedura penala, francez, capata calitatea de „ofiter de politie judiciara”. Ceea ce a creat o grava
confuzie cu efectivul activ al Politiei Franceze, creindu-se „amalgamul unei confuzii”. Politia nu este
una si aceeasi cu Jandarmeria, tocmai prin delimitarea legala a atributiilor.
d) In conditiile functionarii normale a Statului de drept bazat pe loialitate si impartialitate, aceasta
reglemantare de suprapunere a calitatii de functionar public nu poate luneca pentru sustragere de la
reponsibilitate a „agentilor de politie”, înteles „jandarmi”.

18. Datorita acestei confuzii foarte grave de fond cu efecte directe asupra securitatii nationale,

s-au creat conditiile unei derive de deturnare a rolului si functiei Statului de drept, societatea
în ansamblul sau, suferind o inacceptabila eroare; eroare care tinde spre multiplicarea
victimilor, dând nastere la un fenomen social care defineste o malformare a Statului de drept
prin crearea unui paravan mincinos de aplicare a normelor de procedura, care în aceste
circumstante nu se pot înfaptui fara fals si uz de fals, declaratii false, marturii mincinoase sau
Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
Jurist-expert/Jurnalist/Publicist, Maria CROCY

33/39

Luni 21 Martie 2016

IMPORTANT : Urmare interesului national privind starea de asediu si starea de urgenta, create de asa-zisii reprezentanti
ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale acesteia, în speta DNA si PICCJ, declaratiile au caracter PUBLIC.

Sesizare penala – NOI DECLARATII PUBLICE –
Semneaza Maria CROCY , Franta, Luni, 21 Martie 2016
fabricarea de probe efective, cu scopul de a se induce in eroare INSTITUTIA PROCURORULUI si
implicit INFAPTUIREA ACTULUI DE JUSTITIE.
e) Ajutata de câtiva specialisti belgieni si francezi si a 3 membri voluntari din cadrul unor asociatii, am
facut o analiza profunda cazului „O drama familiala” din 27 Martie 2016 la Alès, când „tânara de 24 de
ani” si-a pierdut viata în alte circumstante decât cele pe care le-am vazut eu si sotul meu. Corespundea
doar cifra „3” care se suprapunea peste „3” rafale de mitraliera, ceea ce aseaza cauza pe temei real, dar
cu scopul de a induce in eroare cei care in acea dimineata au auzit ca noi, rafalele de mitraliera. Or nu
se pot condunda „3” împuscaturi a unui pistol.
f) Raportat la pshiologia infractorului, când trage un glont in cap acesta este nu numai ca stie dar si
vede ca victima si-a pierdut viata iremediabil, socul facându-l sa arunce arma sau sa o pastreze.
g) Când este vorba de o femeie, care mai are si un copil de trei ani în masina, si tatal lui este autorul
crimei, avea sa se evite „cruzimea”; exclus sa traga in fata copilului, cu atât mai mult înca doua gloante
dupa uciderea mamei lui, cu primul glont.
h) Predarea armei crimei pe biroul sefului de post, recunoscând fapta, „inainte de a face declaratii”, asa
dupa cum rezutla din articolul publicat de jurnalul „Midi Libre”, aseaza autorul sub incidenta
circumstantelor atenuante, scotând la iveala un eventual scenariu de acoperire a vehiculului mitraliat
din eroare, care fara indoiala era cea de culoarea autoturismului noastu, ce fusese tractionata de
trailarul autoutilitar din acelasi loc unde masina acopertita cu cersaf ramasese neatinsa.
i) Procurorul de caz, si-a incadrat legislatia si procedura de aplicare a acesteia dupa procesele
verbale întocmite de jandarmi la fata locului si potrivit procedurii, procurorul va dispune de
„clarificarea” altor aspecte de coroborare a faptei, prin încredintarea extinderii cercetarii aceluiasi
jandarm semnatar al Procesului Verbal de constatare la fata locului, adica conform Art.17 si urm. din
Codul de procedura penala, francez, „agentului de politie judiciara”, care de altfel din fotografia depusa
la prezenta proba, devoaleaza „confuzia”.
j) Nu avea niciun rost asezarea-n prim plan
pentru memorizarea prin absorbtie de imagini,
mai intâi uniforma pe care este scris mare
„POLICE”, si in plan secund, aproape
nesemnificativ, autoturismul din cauza, care
ridica legitim întrebarile: 1. Psihologia unui
„paravan mincinos de aplicare a normelor de
procedura” si-a extins efectele? 2. Ne aflam întro situatie ca în România de comunicare între
infractori prin imagini?
k) Din
observatiile
unui
psiholog
în
criminalistica, am aflat ca in Franta si-n toate
statele civilizate, pentru cazuri de crime
sângeroase în general, dar mai ales când este
identificata o femeie, mama cu un copil ce a
asistat la crima, obligatoriu, pentru a nu afecta
emotional o alta femeie, care va subi perturbari
de rationament în anchetarea cazului, se
desemneaza obligatoriu procuror, nu numai de
sex masculin, ci un barbat tare de fire.
l) Or in cazul de la Alès, contrar acestui criteriu a fost desemnata procuror o femeie, ceea ce face sa se
ridice serioase semne de intrebare. În mod injust s-au creat conditiile unei intimidari prin
premeditare, când procuroarea însasi a subit un blocaj emotional, întocmai ca specialistul in fata
caruia am expus acest caz si care cu un substrat inteligent, ne-a spus sa ne întoarcem acasa, la
Mougins, desi stia cu precizie ca exista riscul disparitiei noastre, astfel dându-ne fara alta indoiala de
inteles sa gasim o atreia cale sa supravetuim, ceea ce a si urmat, insa conditiile de izolare întrecând
orice imaginatie.
m) Pentru scrierea acestei sesizari am coborât si urcat chilometri sa incarc bateriile laptop-ului, iar
pentru publicatie am apelat la un jurnalist care a luat pe un USB documentul PDF sa-l publice,
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protejând-ne pentru orice contact pe Internet, unde suntem imediat depistati. Cu aceasta ocazie se
dezvaluie ca acei specialisti DNA dotati cu mijloace ultra tehnice, au ca misiune urmarirea
justitiabililor, ci nu a criminalilor organizati.
n) Spontan s-a creat o legatura de cauzalitate. De la specialistul francez, întelegând ca suntem
condamnati la exterminare, sansele fiindu-ne minime, fie ca ne întoarcem acasa la MOUGINS, fie ca ne
deplsama cu autoturismul, ne-am reorganizat pentru o izolare primitiva. În drumul nostru ales spre
alte grote ale muntilor, am fost nevoiti sa înoptam în apropierea unei parcari Mc Donalts, considerândo ca ultima pentru a ne mai incarcam bateriile laptopurile noastre.
o) Ninsese cu fulgi mari aproape toata noaptea. Dimineata, dupa ce am luat un mic dejun am observat
urmele proaspete al unui autotorism de culoare turcuaz, care se garase la numai 5 m de noi, în dosul
unei camionete. Sotul meu observase ca ne urmarea sistematic. Plecam normal, fara sa dam semne ca
ne-am prins ca suntem urmariti. Nu era prima data când ni se întâmpla astfel de manevre. In
continuarea drumului nostru discutam despre „paradoxul” masinii turcuaz, si când i-am spus sotului
meu ca soferul sigur era un român dupa înfatisare, si ca nu ma pot insela, brusc sotul meu face o
manevra de viraj si ne intoarcem, dupa apropae 10 minute, in acelasi loc de unde plecasem. Masina
turcuaz era acolo, nemiscata. Soferul fuma continuu, iesit pe spatiul din fata masinii sale, uitându-se
atent in jur. Ne-a observat! Astepta sigur ca ne vom reîntoarce in acelasi loc, conditiile de iarna nu-ti
dadeau prilejul unei iesiri din relief. Or scopul nostru era de a lua numarul de imatriculare, si am rams
blocata când am constat marca autoturismului un Matiz Daewo, fabricat in România dupa anii, 1996
la Craiova, dar care era imatriculat in Franta, cu nr. DA – 630 – HT/38. Imediat sotul meu a facut
legatura cu Volskwagenul oprit de crima la sensul giratoriu din Alès, imatriculat în aceesi regiune „38”,
punându-si întrebarea: Oare este o coincidenta?

19. Prezenta sesizare însotita de aceste noi declaratii publice, precum si cea din 24 feb.2016, le

declar un demers de îndeplinire a actului juridic national coroborat cu cel european, raportat
la stiinta dreptului ca axa de reglementare a drepturilor internationale,precizând ca am fost
sustinuta intens de specialisti din Franta si de membri inediti ai diverse laboratoare stiintifice
si sociologice din Europa, ceea ce defineste un caracter de cercetare stiintifica in drept ca
lucrare tehnica si epistemiologica în materie.

20.

În relatile traditionale dintre Franta si România, în spatiul european natiunile acestora s-au
asemuit doua surori, dintre care România, Sora cea Mica, Bucurestiul fiind asimilat « Micul Paris ».
Consider ca este prima data în viata acetor surori când este mare nevoie sa se sprijine una pe cealalta
prin întelepciune, când francezii din România sa-l sustina pe presedintele Klaus IOHANNIS, iar românii
din Franta, alaturi de TOTI farancezii cu o datorie suprema sa-l sustina pe presedintele François
HOLLANDE, care subit a fost nevoit sa-si consume o uriasa energie pentru stabilirea pacii în Europa de
Est, fiind nevoit, sa se gaseasca într-o nejusta si irationala rezistenta de a mentine pacea propriului sau
popor. O situatie fara precedent în Istoria Europei libere si democrate.
21. În cazul exterminarii familiei noastre, atât de greu încercata de la o zi la alta, de la un ceas la altul,
încredintez semnatura de la prezenta sesizare, Plolitiei Române la Vaslui si Politiei Franceze la
Mougins, unde de drept dupa competenta teritoriala am domiciliul si resedinta, deasemeni
încredintez aceeasi semnatura si Presedintilor României si Frantei, ca reprezentanti legali ai
cetatinilor români de pretutindeni, respectiv si ai cetatenilor francezi, in drept si de facto, având dubla
cetatenie, fiind si reprezentantii legali ai subsemnatei.
22. Prezenta sesizare este întocmita si semnata în baza prevederilor Art.291, alin.(2) din Legea
nr.135/2010, privind Codul de procedura penala, coroborat cu Art. 7, 54-57 din Constitutia României
si Art. 14 si 93 din Satutul de la Roma, unde Statul Român si Statul francez sunt definite, individual,
« Partea Statutului ».
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23. Anexa
a) Ziarul Midi Libre, duminica 28 februarie 2016, n°25678.

"Numai ce mi-am ucis femeia"
Gard/ Un politist a doborât fosta partenera (de cuplu)
cu arma lui de serviciu,
aceasta sâmbâta la amiaza pe rocada de la Alès,
înainte de de a se constitui inculpat.
masina unui vechi Volkswagen Golf alba imatriculata
în Gard, este acoperita de doua cersafuri albe, sub o
ploaie abundenta. În interior, conducatoarea, o tânara
femeie de 24 ani, este decedata. Drama s-a produsa
aceasta sâmbata, în jurul prânzului, pe rocada din
Alès, calea Maréchale-Juin, la înaltimea sens
giratorului de mare suprafata Leclerc.

O drama familiala
Daca investigatorii nu sânt decât la început,
procuroarea de Nîmes, Laure Beccuau, confirma ca
este vorba de-o "afacere criminala, de-o drama
familiala survenita în contextul unei separari
conflictale. Autorul prezumat la 34 ani. El este functionar de politie si lucreaza la Directia centrala de la
Securitatea publica (DDSP) din Gard."
Dupa informatiile noastre, omul oficiaza actualmente la Bagnols-sur-Cèze, la serviciul de politie de
interventie (urgenta), si înainte de aceasta era in post la comisariatul de Alès.
Potrivit primelor elemente ale anchetei, politistul ar fi urmarit fosta sa partenera (de cuplu), înainte
îngustarii exact înainte de rascrucea giratorie si a tras focuri in mai multe reprize.
dupa un cuplu de martori, care se gaseau exact in spatele vehiculului victimei, "un tânar conducator a
barat ruta masinii albe. El a tars trei cartuse in capul conducatoarei, o tânara femeie. Apoi el a deschis
portierea Volkswagenului. El a recuperat un copil în bratele sale. Apoi el a plecat precipitat în masina sa
neagra. Am vrut sa intervenim cu un securist care trecea si dânsul deasemeni pe acolo. Dar era deja prea
târziu. Am ramas sub soc."
Probelmatica pastrarii copilului, de 3 ani, va avea un rol in aceasta drama. Punerea in cauza cauta inca
recent un avocat. "Omul imediat s-a predat la comisiariatul de Alès pentru a se constitui inculpat.",
precizeaza procuroarea de Nîmes.
Dupa o sursa apropiata de ancheta, autorul ar fi depus arma sa în fata sefului de post înainte de a face
declaratii. "Numai ce mi-am ucis femeia mea. Eu ma predau."
Dupa informatiile noastre, politistul a tras cu arma sa de serviciu dar "verificarile trebuie inca facute
pentru confirmare acestui punct", dupa Laure Beccuau.
Punerea in cauza a fost plasata pentru retinere si SRPJ de Montpellier a fost sesiszat cu ancheta pentru
precizarea circumstantelor acestei drame.
Suspectul, pe de alta parte pompier voluntar, este descris ca "cineva foarte discret in viata sa privata"
pentru un politist.
LAURIE ZENON si YANICK PHILIPPONNAT
Traducerea a fost efectuata, din franceza in româna de catre Maria CROCY, dupa articolul de mai jos.
(foto)
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24. Textul original in franceza:
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25. Dosar penal nr. 540/P/2O11, ramas paravan pentru Justitia Româna, aparata de crima organizata.

26. La una dintre întâlnirile noastre cu doi membri ai unei asociatii franceze, am fost încurajati,
spunându-ne: „Rugaciune multa! Multa rugaciune! Contactati BAC (Brigada Anti Crima)”, Totusi
în Franta traim intr-un Stat de drept!”. Deja Justitia franceza, înteles Statul de drept, era sesizata.
Tacerea celor care aveau obligatia sa inervina dupa toate apelurile noastre nationale, europene,
si internationale, pentru cauza unui popor întreg, ne da speranta unei bune continuitati.
27. Aceasta-mi este sesizarea penala, privind noi declartii publice. Contine 39 pagini,
structurata pe 27 paragrafe, detaliate pe litere si o anexa inclusa la paragraful 23, pe care le
mentin, sustin si semnez pe fiecare pagina sub numele de CROCY Maria, astazi, Luni 21 Martie
2016, ora 9 : 15, total IZOLATA de societate si civilizatia europeana.
Doamne ajuta pacea Frantei, României, întregii Europe si întregii planete!
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