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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, va rog sa solutionati de urgenta si cu
precadere prezenta sesizare penala, astfel încât SIGURANTA
NATIONALA si ORDINEA PUBLICA garatate de CONSTITUTIA
ROMÂNIEI pentru cetatenii români, sa functioneze CONFORM
normelor acesteia, precum si conform legilor organice si ordinare, in vigoare, publicate în
Monitorul National al României.

Necesitatea si importanta acestei sesizari penale sunt de neînlaturat , drept urmare a
gravelor fapte penale savarsite de un grup de functioanri publici si descrise la prezenta, si care sunt
prevazute si pedepsite de Codul Penal necenzurat constitutional si Constitutia României, aflate în
vigoare.
Moto: „La mort n’a pas de pudeur, elle s’unit aux brigands, et aux désordres.”/în traducere:
„Moartea nu are pudoare, ea se uniste cu tâlharii, si dezordinile”. (Tahar ben Jelloun)

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 Parlamentul aflat din nefericire
înca în exercitiu si a fostului presedinte, pentru o coierenta legislativa fundamentala, care este
obligatorie, înteleg sa folosesc si sa ma sprijin la prezenta sesizare 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.
Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
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IMPORTANT : Urmare a interesului national privind starea de asediu si starea de urgenta, create de asa-zisii reprezentanti
ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale aceteia, în speta DNA si PICCJ, prezenta sesizare penala are caracter PUBLIC.
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a) Prezenta sesizare este întocmita si semnata în baza prevederilor Art.291, alin.(2) din Legea
nr.135/2010, privind Codul de procedura penala.
2. Deoarece gravele fapte penale descrise la prezenta, vizeaza înalti demnitari, care au lasat loc pe de o
parte sa continue crima organizata de fostul guvern PONTA, iar pe de alta parte sa se agraveze
destabilizarea Statului Român printr-un atac direct al institutiilor cheie ale statului, respectiv,
PRESEDINTIA ROMÂNIEI ; CONSILIUL de SECURITATE si APARARE a TARII ;POLITIA ROMÂNA si
SERVICIUL DE INFORMATII ROMÂN, va rog sa luati toate masurile ce se impun prin RESPECTAREA
Constitutiei României si toata legislatia întocmita in baza acesteia, aflate in vigoare si neviciate de
nulitate absoluta, în timp si spatiu, vizând teritoriul României si cel european, ca tara membra a
Uniunii Europene.
3. Pentru o buna reprezentare si coierenta argumentarilor si probelor concludente, înteleg sa folosesc
la prezenta : fotografii, inscrisuri, publicatii, documente, teze si constatari stiitifice în materie.
4. Deasemeni pentru o buna corelare a faptelor penale si a legaturilor de cauzalitate sesizate la
prezenta se impun depuse probe, documentele in format electronic PDF, ce au fost expediate si
inregistrate la Politia Vaslui, la data 12/08/2015 si respectiv la data de 01/09/2015 :
 « catre_politia vaslui_plangere penala_temei-exceptional_ 12 august 2015_crocy maria_pdf »,
însemnând « Plângere penala pe temei exceptional – semnata, CROCY MARIA - miercuri, 12
August 2015
 « ancheta jurnalistica_exceptionala_01.09.2015_crocy-maria_pdf », însemnând « Legătura de
cauzalitate avea drumul pecetluit la Văleni - Ancheta jurnalistica pe criterii exceptionale –
Maria CROCY, Paris, marti, întâi septembrie 2015. », având depuse proba exceptionala :

Plângerea penala din 03.octombrie 2014, adresata Parchetului General

Capitolul I. Stare de asediu si de urgenta create prin infractionalitatea organizata
în grup de Justitia Româna încontra CONSTITUTIEI ROMÂNIEI, privind INSTITUTIA
PRESEDINTULUI ROMÂNIEI

5. Dupa o lunga suferinta si reale sperante, poporul român traieste în aceste momente una dintre cele

mai abominabile perioade de amenintare grava a pacii si libertatii, dobândite in Istoria lui, URA,
DISCRIMINAREA POLITICA, motivate de JAFUL NATIONAL, atingând cote inimaginabile prin folosirea
REPRESIUNII si CRIMEI ORGANIZATE, drept arme psihologice si fizice în distrugerea valorilor sociale,
dintre care cele mai importante au fost grav vatamate viata si sanatatea cetatenilor.
6. Principiile STATULUI DE DREPT si DEMOCRATICE au fost însusite în folos personal si de grup.
Scara valorilor axiologice a cazut în derizoriu.
7. Continua cu vehementa premeditarea distrugerii carierei profesionale, politice si culturale ale
adevaratelor valori umane românesti ridicate pe propriile lor cunostinte si eforturi personalitati de
prestigiu în a reprezenta STATUL ROMÂN si ROMÂNIA, nu în ultimul rând tara membra
europeana cu o cultura autohtona.
8. NU MAI POATE FI TOLERATA mentinerea otravitoare a confuziei nationale pe criterii de
folosire cu premeditare a santajului, astfel perpetuându-se infractionalitatea de grup prin alte
infractiuni, având drept scop: sustragerea de la responsabilitatea penala individuala, prevazuta
de Codul de procedura penala.
a) Aceasta pentru ca pervertirea înaltei functii publice din Justitie, asimilându-se acestora pâna la
micul functionar public, înteles judecator de instanta de gradul I, a amplificat si instaurat iremediabil
jurisprudenta „tâlhariei si dezordinei”, când printr-o denigrare agresvia, înteles mediatizata cu
concursul unei prese obedinete, platite cu „sacosa de bani”(Basescu Traian), se urmareste
SCOPUL bine ticluit: mai întâi a destabilizarii psihice si apoi înlaturarea personalitatilor de bunacredinta ori a martorilor ori a justitiabililor (petitionarilor), care pun în vederea solutionarii
ADEVARULUI OBIECTIV al starii natiune române.
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b) Astfel subit acestia, deveninind incomozi procesarii activitatii acestor asa-zisi „inalti functionari”,
amploarea infractionala, luând forma unui fenomen social destructiv la nivel national, punând in
pericol social prin asediere si satre de urgenta, SIGURANTA STATULUI si preturbând grav
ORDINEA PUBLICA, nemaivorbind de degradarea starii de sanatate fizice si psihice, garantate
de Constitutia României si aparate de Codul penal.
9. Publicam pe Facebook în una dintre Scrisorile mele de motivatie, ca Inalta Curte de Casatie si
Justitie a premeditat cu viclenie, doaua „TERMENE” de judecare a unei cauze, ce privea persoana
publica Klaus IOHANNIS, însa în calitate de PRIMAR al municipiului Sibiu.
a) Astfel, reprezentanta acestei inalte instante, in speta numita STANCIU Livia si-a ales cadru de
operare cu viclenie, judecând primul termen cu amânare, exact pe perioada când domnia sa, Klaus
Iohannis isi desfasura campania la prezindentiale.
b) Ceea ce a creat spatiul unei asa zise „bune-credinte” în respectarea pricipiului fundamental la sanse
egale, chiar daca a avut un impact negativ de imagine asupra electoratului.
10. Ticluirea cu viclenie a celui de-al-II-lea termen de judecata, calculat exact dupa învestirea noului
presedinte ales, stând la pânda CINE va deveni presedinte, a divulgat INTENTIA FRAUDULOASA de a
obtine avantaje pentru sine, si când sa „solutioneze în regim de flatare nationala” cauza ajunsa pe rolul
acestei „înalte instante” devenita proprietatea personala de ocupare a functiei de numita Stanciu Livia.
11. Or deontologic si în deplin acord cu dispozitiile prevazute de Constitutia în vigoare, numita
STANCIU Livia, presedinta la Inalta Curte de Casatie si Justitie, a încalcat grav ARTICOLUL 84,
Incompatibilităţi şi imunităţi, care dispune indubitabil si fara echivoc:
(1) În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate îndeplini
nici o altă funcţie publică sau privată.
(2) Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile articolului 72 alineatul (1) se aplică în
mod corespunzător.
12. Va rog sa observati cum potrivit cerintei legilor organice si ordinare „CALITATEA PERSOANEI”
domnului Klaus IOHANNIS, este constitutional schimbata.
a)Presedintele României nu poate fi confundat cu un om de rând, in termeni juridici „de drept comun”.
b) Presedintele legitim se bucura de functia în exercitiu si toate drepturile fundamentale, oricare alte
asociere de functii, fiindu-i incompatibile, si care atrag responsabilitatea celor care nesocotesc toate
acestea, încalcându-le din interes propriu sau de grup.
13. Pe cale de circumstante sau consecinte: Presedintele României, nu poate fi compatibil cu
nicio alta functie publica, cum a fost cazul judecarii celui de-al doilea termen ticluit cu viclenie, si
când numita STANCIU Livia a mentinut fara urma de bun-simt si responsabilitate, calitatea de
primar, chiar la început de mandat.
a) Solutionarea acestei cauze a atras ura
adversarilor politici, speculatii desarte ale
înaltilor infractori din sistem, iar opinia
poporului român a fost grav perturbata,
încrederea în functiile statului fiind extrem
de grav afectata.
14. Deasemeni potrivit tezei constitionale
prevazute la acelasi Art.84 alin.(1),
Presedintele nu poate îndeplini oricare ar
fi acea functie „privata”, ceea ce în
termeni juridici este definit în calitate de
„proprietar” de bunuri de drept comun,
fie daca ar detine si palate.
15. Astfel, ca urmare a INTENTIEI
DIRECTE de încalcare a dispozitiilor
constitutionale prin fapta de ABUZ în
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SRVECIU în forma continuata, numita STANCIU LIVIA a creat un garav DEZECHILIBRU între
institutiile statului, cu viclenie insusindu-si PUTEREA ABSOLUTA, paralizând iremediabil functia
constitutionala de mediator al Presedintelui Klaus IOHANNIS, subjugându-l sa depinda de functia sa de
„PRESEDINTA” a I.C.C.J., în acelasi timp aducând o severa amenintare la siguranta nationala,
înversunând si instigând poporul român la dispret si ura; nemaisocotind prejudiciul IMPARDONABIL
de imagine nationala si internationala, aduse INSTITUTIEI întemiate CONSTITUTIONAL (adica prin
semnatura poporului român) a PRESEDENTIEI ROMÂNIEI.

16.

PREJUDICIUL adus INSTITUTIEI PRESEDINTELUI este enorm, numai citind din textul
publicatiei din Lumea justitiei din 17 ianuarie 2016 (foto):

17. Va rog sa observati ca titlul de „familia prezidentiala” a fost dobândit ulterior alegerilor legitime

prezidentiale, si acesta nu poate fi confundat cu tilul de „familia de cuplu”, respectiv cel care facuse
tranzactia contractuala înainte.
a) Astfel s-a creat spatiul unui ABUZ manifest, în fata natiunii si Europei, urmarindu-se un SCOP bine
calculat, ce îsi asteapta MOMENTUL în burta „CALUL TRAIAN” asezat COD DE COMUNICARE în curtea
vilei ocupate cu mofturi aberante extrem de costisitoare de fostul presedinte Basescu Traian.
18. Mai mult: Se observa în motivarea Sentintei civile emisa de Justitie, INTENTIA DIRECTA de
denigrare cu scopul de a destabiliza psihic Presedintele legitim al României, astfel încât sa rezoneze
mediatic cuvântul „frauda”; cu o ironie mascata în ura si dispret, recurcându-se la maxime latine uzate
în limbajul juridic, ceea ce în acelasi limbaj se numeste rea-credinta si mai grav un grosolan fals
intelectual si fals în
declaratii în acte publice,
fara nicio jena, înserându-se
textul scris în tus rosu si
publicat de catre presa, redat
prin sectionare electronica aici, alaturat.
19. Or, putea sa se faca în acelasi timp 59 de tranzactii si tot atâtea dezbateri succesoarale, de acelasi
notar, legalitatea acestora era pe deplin îndeplinita.
a) Nicio lege nu obliga doi sau trei notari sa se implice în acceasi tranzactie.
b) Per a contario este RECOMANDAT UN SINGUR NOTAR, tocmai pentru a nu se produce o ruptura
de procedura în acte, mai ales ca autentificarea acestora se facea în deplina legalitate.
c) In toata lumea civilizata si de bun-simt, în spiritul de loialitate si respect fata de mostenitori, se
prefera UN SINGUR NOTAR, tocmai pentru a se evita orice frauda.
20. In alta ordine de idei, nu se putea constitui o „frauda”, care cu intentie directa a fost
dezbatuta public un „fals” la B1TV de numitul BASESCU TRAIAN si care face o legatura de
cauzalitate de un vadit trafic de influienta cu „adagiu clasic” pretins, si care se înscrie un fals in
declaratii publice de catre CURTEA de APEL BRASOV, ceea ce divulga organizarea infractionala
în acest grup tot atât de înalt ca Inalta Curte, ce a înfaptuit o JUSTITIE ABUZIVA în România.
a) Considerente care releva ADEAVARUL OBIECTIV si când nu se poate fi vorba decât cel mult de
o eroare, în spatele careia bine ticluit sta SCOPUL acestui grup infractional, de a denigra presedintele.
b) Conform legii oricare dezbatere
succesorala se poate revendica
între parti potrivit Art.88 din
Legea notarilor publici si a
activitatii notariale nr.36/1995,
republicata în 2013, si când pe
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cale amiabila se putea clarifica, fara niciun alt „adagiu clasic” târât prin JUSTITA ROMÂNIEI ajunsa
o adevarat epava a Statului de drept.
c) Situatie în drept când se IMPUNE A : Suspendarea de drept potrivit Art. 412, alin.(1), punct 8, Cod de
procedura civila în vigoare, care dispune: „Judecarea cauzelor se suspenda de drept”/ „in alte cazuri
prevazute de lege.”, în speta respectarea dispozitiilor constitutioanle, care confera Presedintelui
privilegiul de a nu fi confundat cu nicio alta calitate sau functie „privata.”
d) Neaplicarea corespunzatoare a dispozitiilor Codului de procedura civila, coroborat cu graba de a
solutiona cauza aceasta civila, în timp ce sute de cauze asemanatoare zac in pe rafturile Justitiei
Române de ani de zile, ne demonstreaza ca se urmareste denigrarea actualului presedinte,
astfel încât SCOPUL URMARIT sa fie atins într-un an de zile, ce corespunde cu exercitiul legitim
în functie a actualului GUVERN TEHNOCRAT, denumit de catre Presedintele României.
c) In Franta o astfel de cauza ar fi fost inadmisibila, pentru oricare alta persoana, odata ce
produce impozite, conform legilor în materie.
21. Va rog sa observati încalcarea legii cu un ABUZ în SERVICIU grosolan a dispozitiilor Art.83
prevazute de Constitutia României
în vigoare cu concursul unui vadit
trafic de infulienta preluat direct din
„jurisprudenta crimei organizate” de
pe
întreg
cuprinsul
României,
promovate de numita STANCIU
LIVIA, chiar la cea mai înalta curte de
justitie asa dupa cum de alt fel în
nenumarate rânduri a stabilit-o
Curtea Europeana a Drepturilor
Omului – CEDO, dintre care aduc în
dovedire urmatorea condamnare,
devenita de
notorietate în toata
Europa, proba concludenta (foto).

22. Scriitorul Mircea ELIADE ne avertiza: „Este inutil sa multiplicam capodoperele”.
a) La Curtea de Apel Brasov, însa, potrivit circumstantelor în concurs s-a IMPUS multiplicarea
Abuzului si Fasului în declaratii practicat fara nicio jena „model de instanta a Înaltei Curti de
Casatie si Justitie”, care în deprimentul de înfaptuire a actului de justitie este lasata pe mâinele si
constiinta, pline de infractiuni ale numitei STANCIU LIVIA.
23. Va rog sa observati ca acest model de tinuta imorala a numitei Stanciu Livia, produce direct si
indirect traficul de influienta ca mijlocire de judecata la instantele ierarhice în grad din
teritoriu, de cele mai multe ori speculându-se de catre judecatori incompetenti sau corupti
promovarea, aflând ca non-valoarea este la mare cautare în practica actuala din Justitia Penala Româna.
a) Acesti judecatori scot la iveala necesitatea unui raspuns la o întrebare cât se poate de pertinenta:
Cum au promovat examenul de intrare în magistratura?

24. Condiserente care devoaleaza toate instantele din sistemul actual al Justitiei României ce au
preluat acelasi model, de unde poporul român a cazut în sclavajul unor INCOMPETENTI în materie,
înfumurati de putere si avizi dupa foloase necuvenite, specialistii în non-drept, calificând o cadere
absoluta în derizoriu al înfaptuirii actului justitiei românesc.
a) Dovada avem: economia poporului român distrusa; proprietatile atât de stat cât si cele private
jefuite la drumul mare în concurs cu întocmirea în fals intelectual si fals în declaratii publice al actului
în justitie, judecatorul luându-si alibi „independenta si inamovabilitatea”, nesocotind RESPECTAREA
LEGILOR, fata de care este tinut prin atributiile de serviciu ca functionar public, definit de legea penala.

25.

Deasemeni va rog sa observati ca ticluirea cu viclenie a atacului direct la Institutia
Presedintelui a avut consecente extrem de grave, în contra dispozitiilor Constitutiei, siluind
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„persoana privata” Klaus IOANNIS în timp ce de drept este PRESEDINTELE legitim al tuturor
românilor, sa îngenuncheze cu o nula contestatie în anulare si o inutila stramutare de proces în fata
numitei STANCIU LIVIA, care potrivit legior si Constitutiei în vigoare, aceasta avea obligatia sa
SUSPENDE toate cauzele, ca urmare a dobândirii legale si legitime privind „calitatea persoanei”,
respectiv cea de PRESEDINTE al României.
a) Pe toata durata mandatului calitatea de „persoana privata” intra sub incidenta Art.84 din
Constitutia în vigoare.
26. Ceea ce in termeni juridici, notiunea de suspiciuni rezonabile îmbraca forma indiciilor
temeinice, savârsindu-se în flagrant, fapta penala de Abuz în serviciu in conconcurs cu fapta de Fals
în declaratii, prevazute si pedepsite de Codul penal în vigoare.
27. Încalcarea grava a dispozitiilor Art.83 din Constitutia în vigoare demonstreaza indubitabil si fara
echivoc ca aceste fapte penale au fost consumate, deoarece ilegal, prin frauda calificata si descrisa la
Art.75 din Legea 202/2010 Cod penal s-a cerut „stramutarea procesului”, dezechilibrul dintre puterile
statului fiind grav afectat în forma continuata; având grav amenintate valorile democratice si
functiile Statului de drept, Presedintele României, SUBIT, suferind imposibilitatea exercitarii
funtiilor sale prevazute la Art.80, alin.(2) din Constitutie.
28. Urmare a instalarii acestei stari de fapte penale exrem de grave, mai mult decât evident,
Presedintele Klaus IOHANNIS a intrat în jocul numitei STANCIU LIVIA, aflata în exrecitiul funtiei de
Presedinte al Inalatei Curti de Casatie si Justitie, tocmai pentru ca poporul român si opinia publica
europeana sa aiba în DIRECT PROBE CONCLUDENTE, care divulga subjugarea INSTITUTIEI CONSTITUTIONALE a
PRESEDINTELUI de catre Justitie.

Capitolul II
Asedierea si crearea starii de urgenta, în forma agravanta cu scopul împiedecarii
activitatii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, fara precedent în Istoria României

29. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării – C.S.A.T. are în atributiile sale de serviciu

un spectru legal
special de activitate, asa dupa cum este prevazut la ART. 119 din Constitutia României, în vigoare.

a) Prin urmare cetatenii români se bucura în egala masura de întreaga organizare şi
coordonare unitara a activităţilor care privesc apărarea ţării şi securitatea naţională, precum si
participarea la menţinerea securităţii internaţionale şi la apărarea colectivă în sistemele de
alianţă militară, nu în ultimul rând şi la acţiuni de menţinere sau de restabilire a păcii.

30. Va rog sa observati ca C.S.A.T. nu poate

fi confundat cu niciuna dintre puterile
separate în stat pe principii democratice,
tocmai pentru faptul ca actioneaza unitar
pentru întreaga tara; adica fara sa disocieze
JUSTITIA ROMÂNIEI si sa o lase în paragina
pe marginea drumului în caz de primejdie.
31. Nu este lipsit nici de sens, nici de
importanta nationala si internationala, ca
Preseintele României, prin lege organica
îndeplineste functia de onoare în stat, ca SEF
al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.
32. Începând cu data de 18 ianuarie 2016,
poporul român remarca cu îngrijorare ca s-a
pus în miscare un atac psihologic extrem
de violent organizat în grup de catre Justitia Româna, atac care se constituie elementele
infractionale ale dispozitiilor articolelor prevazute de Instigare la Divulgarea secretului care
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pericliteaza siguranta statului, coroborat cu Actiuni impotriva ordinii constitutionale; Incitarea
la ura sau discriminare si Art.75, litera a) si litera c1) prevazute si pedepsite de Legea
202/2010, privind Codul penal, sau în echivalent, daca aceasta lege între timp a fost abuziv abrogata.
33. În speta grupul infractional organizat in sânul Justitei „someaza” (foto) pe Seful Statului Român
sa dezvaluie cum s-a ajuns la concluzia ca nu ar exista acoperiti ai serviciilor în Justitie?!
a) Cu rea-credinta scotând în evidenta ca functionarul public al Presidentiei, Dan MIHALACHE‚ „s-a
aratat sceptic în legatura cu procedura de verificare”.
b) Ceea ce scoate la iveala ADEVARUL existentei unui grosolan ABUZ în SERVICIU savârsit de
„judecatorii care îl someaza pe Iohannis” , deoarece acestia au depasit conditiile prevazute Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, coroborata cu Legea nr. 217 din 22 mai 2003, Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, repubicate, foarte grav, violând dispozitiile ART.16,
alin.(2) din Constitutia României in vigoare, care dispune: „Nimeni nu este mai presus de lege”.
34. Mai mult, aceasta „somare” ia o aplitudine iremediabila pe fondul dispozitiilor prevazute la fapta
penala de Santaj, Codul penal în vigoare, producându-se in flagrant prin strigare Amenintarea cu
darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromitatoare pentru Seful Statului, de a fi
actionat în judecata C.S.A.T. al carui reprezentant legal nu este nimeni altul decât domnul Klaus
IOHANNIS, caruia i s-a pus în vedere fara drept, prin frauda, în concurs cu fapta de ABUZ în SEVICIU,
fara precedent în viata poporului român si când public, injust si ilegal (foto pag.6/74) se instiga :
„Publicarea de îndata a deciziei CSAT în baza careia s-au facut verificari... Lamuriri publice cu privire la
procedura urmata de CSAT.”
a) Ceea ce denota ca Presedintele României aflat in exercitiul functiei sale este amenintat sa divulge
fara drept un document secret de stat, subit fiind constrâns de judecatori sa dea, sa faca, sa nu faca sau
sa sufere ceva, in scopul de a dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul.
b) PREJUDICIUL ADUS C.S.A.T. este enorm, SIGURANTA NATIONALA practic fiind redusa la
cheremul acestui grup infractional organizat din Justitie.

35.

In aceste circumstante s-au creat conditiile unei înselatorii pentru obtinerea unei probe
provocate cu premeditare pentru care se exercita o constrângere cu violenta mediatica a Sefului
Statului Român sa dea „lamuriri” despre ceea ce se întâmpla în sânul Justitiei României, unde se
pretinde ca ar exista „acoperiti ai serviciilor secrete”, în conditiile în care SIGURANTA NATIONALA a
poporului român este grav afectata de ABUZURILE în masa a JUSTITIEI, ca urmare a
RETROCEDARILOR FRAUDULOASE de pe întreg
cuprinsul tarii si a INCALCARII GRAVE a
TRATATULUI DE LA TRIANON cu afisarea
conditiilor prevazute si încadrate de elementele
constitutive ale infractiunii pedepsite de Cod
penal în vigoare de Art. 356 din Legea
202/2010, prividn Codul penal în vigoare:
Propaganda pentru razboi, si nu în ultimul rând
ca urmare a crimei organizate la nivel national
cu extindere in Uniunea Europeana.
36. Va rog sa observati cum viclenia tinde catre
o perversiune absoluta a sustragerii de la
responsabilitate de catre Justitie, invocând injust
si fara temei legal urmatoarea teza: „Nu se poate
vorbi despre o normalitate democratica în
România pana când relatia servicii secrete –
justitie nu e perfect transparenta”.
a) Neluând in consideratie pleonasmul uzat, transparenta este perfecta prin natura sa, „relatia servicii
secrete-justitie” defineste doua institutii ale statului, care nu pot fi invocate în afara prevederilor
constitutionale, drept vectori activi ai principiilor democratice, tocmai pentru ca Serviciul de
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Informatii Român are stabilite prin lege atributii unitare, precum C.S.A.T., dintre care cea mai
importanta este luarea de masuri secrete privind „siguranta nationala”; siguranta nationala care a fost
pusa in pericol social national agravat de JUSTITIE, reprezentata legal de numita STANCIU LIVIA si
TOTI MEMBRII C.S.M, care atrag raspunderea penala individula si fata de care se impun luarea
masurilor legale.

38. Considerente care potrivit dezastrului national comis

OBLIGA C.S.A.T. în colaborare cu
S.R.I. si POLITIA ROMÂNA sa ia din timp toate masurile de a urmari actul de justitie întocmit
deosebit de periculos, punând în primejdie SIGURANTA NATIONALA a Statului Român,
subjugând poporul român la sclavagism (pauperizare) prin represiune si teroare.

39. Atât timp cât exista declaratii pe

propria raspundere a fiecarui judecator împarte, problemele
imputate fara drept C.S.A.T. tine în exclusivitate de implicarea Conducerii Inaltei Curti de Casatie si
Justitie –I.C.C.J. – si a Consiliului Superior al Magitrstrturii – C.S.M. – pentru a-si solutiona aceasta
problema care le apartine potrivit deontologiei în materie si evident potrivit RESPECTARII principiului
democratic de separare a puterilor în stat, conditionat de a pastra ECHILIBRUL STATULUI DE DREPT,
fara sa tulbure activitatea celorlalte institutii ale statului.
a) Adica în termeni populari Justitia româna mânjita de baleagarul porcului din cotetul infractiunilor
sa-si spele in curtea ei rufele.
40. Acest atac violent organizat în grup de catre judecatori, adica de Justitie si larg mediatizat,
îmbraca un vadit caracter penal, când se constata indubitabil si fara echivoc, instigarea publica,
coroborat cu Art.Incercarea de a determina savarsirea unei infractiuni prin constrângere psihica a
Sefului C.S.A.T., domnul Klaus IOHANNIS, în SCOPUL urmarit de catre acest grup infractional, SPERÂND
ca dumnealui împreuna cu membrii C.S.A.T. vor cadea într-o capacana bine ticluita, pentru a savârsi
fapta penala prevazuta la Actiuni impotriva ordinii constitutionale, Cod penal în vigoare, si astfel sa se
creeze conditiile incidente de la Art. Înalta tradare prevazut de acelasi Cod penal in vigoare.
a) Ticluirea cu viclenie a acestei situatii, care capata forma unui complot este cu atât mai relevanta, cu
cât la capat de finalizarea acestei actiuni fruduloase asteapta pregatit de alte voturi frauduloase
actualul Parlament – format din majoaritatea politica a fostului guvern Ponta si minoritatea clasei
politice sanctionate democratic cu suspendare.
41. In acest act de premeditare, premergator acestui SCOP ticluit cu o viclenie excesiva si relevat cu
probe concludente la prezenta, se divulga INTENTIA DIRECTA de determinare a presedintelui sa
încalce grav Constitutia, astfel încât SCOPUL urmarit sa-si atinga tinta si când Justitia Româna sa
obtina avantajul pentru sine si pentru
altul, de a se sustragere de la raspunderea
penala, în speta judecatori, ce au înfaptuit
actul de justitie defectuos si consistent în
uz de falsuri si falsuri intelectuale
grosolane din ultimii 10 ani, si care ar
înlatura complicitatea a diversi demnitari
si implicit a fostului presedinte, în speta
nulitul BĂSESCU TRAIAN.
a) Aceasta manevra se constituie o
suspiciune rezonabila ce comporta indicii
temeinice, stiut fiind ca numitul BASESCU
TRAIAN urmareste vânatoarea unei
functii cu privilegii de imunitate, pentru a
se sustrage de la ancheta celor 7 (sapte)
dosare penale redeschise de Parchetul
General al Românei, prin fostul procuror
genaral, respectiv numitul NITU TIBERIU,
acuzat la rândul sau, cel mai probabil de
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complicitate la suspiciunea de asasinare a politistului de circulatie rutiera, Bogdan Gigina, cu ocazia
organizarii abuzive a unei escorte ce luneca în ploia si molima crimei organizate preluate de la
Guvernul BOC de catre guvernul PONTA; organizare abuziva care a staruit chiar în actiunea directa
a Ministrului de interene, numitul OPREA GABRIEL, care numara pe o lista înca alti politisti ucisi de
niste soferi turci, fata de care a lasat doar groaza si frica se se extinda prin intoxicare de Presa româna.
42. Va rog sa observati ca aceste acte de justitie prezumate in rem defectuoase si întocmite în
fals intelectual, nu sunt decât, cele care au condus la distrugerea si subjugarea Economiei
natioanle; nu sunt decât cele care au condus la agravarea crimelor si violurilor organizate cu
intentie pentru eliminarea procurorilor, judecatorilor si politistilor, care incomodau prin atitudine
profesionala prompta si nu în ultimul rând servind drept recidiva infractionala cu extindere in
Uniunea Europeana, respectiv în Franta si Germania.
43. În mod cert sintagmele electorale promovate de noul presedinte, Klaus IOHANNIS, precum:
„O noua viziune pentru refacerea economiei”; „Ne apucam de traba”; „România lucrului bine facut”si nu
în ultimul rând aportul intelectual adus prin publicarea volumelor „Pas cu pas” ca un „adagiu clasic” la
coruptia postdecembrista institutionalizata, toate acestea au inflamat URA si INVINDIA, dar mai ales
teama atragerii raspunderii penale a sefilor Justitiei si parchetelor României, calificati chiar de numitul
BĂSESCU TRAIAN, „cheile” celulei de jaf national.
44. De remarcat viclenia reprezentantilor Justitiei Române porniti la acest atac abominabil împotriva
C.S.A.T., amenintând destabilizarea României ca STAT, urmarindu-se în mod vadit SCOPUL si
denigrarea acestui pilon de rizistenta nationala.
a) Pericolul social la nivel national sporindu-se cu o violenta iremediabila, deoarece in paralel,
prin acelasi atac si cu aceeasi violenta, Justitia redusa la un grup organizat de infractori a atras în
dezechilibrul social, chiar si un alt pilon al securitatii nationale, respectiv, Serviciul de Informatii
Român, URA si RAZBUNAREA, luând forma oprimarii cu concursul Directiei Nationale Anticoruptie,
pentru ca S.R.I. a devoalt prin îngrijirea sa profesionala drept „câmp tactic” privind actul de Justitie,
care a pus in pericol social SIGURANTA NATIONALA, poporul român, fara precedent, fiind redus la un
sclavaj abominabil.
b) Fara acest „câmp tactic” nu se poate ajunge la independenta Justitiei în România, independenta care
a fost prost înteleasa, judecatorii transformând viata, libertatea si bunurile cetatenilor în marfa.
45. Toate acestea scot la iveala în fata poporului român cele mai relevante legaturi de cauzalitate,
care ne demonstreaza ca exista un plan de complot de înlaturare a actualului Presedinte de la
conducerea României, urmarindu-se cu o viclenie agresiva, ticluirea aplicarii dispozitiilor constitionale
de catre actualul „Parlament penal”, rams orfan, fara clasa politica; clasa politica ce a fost
sanctionata democratic de poporul român dupa asasinatele in masa indentificate prin cruzimi,
crima organizata luând calea unei violente extreme pe teritoriul României si din nefericire cu legaturi
extinse si în Uniunea Europeana.
46. Actul democratic infaptuit de poporul român si aratat la paragrafele 48-49 la prezenta, a condus
la demisia irevocabila a guvernului PONTA si în baza ART. 85 din Constitutia României în vigoare,
numirea de urgenta a unui nou guvern de tehnocrati, clasa politica, cea care este COMPLICE ABSOLUT
al Justitiei Române la starea natiunii redusa la un aprig sclavaj si expusa unei iminente forte
antagonice asupra SIGURANTEI NATIONALE, aceasta (clasa politica) legitim, democratic a fost scoasa
in afara vietii socio-politice din România.
47. Va rog sa observati eleganta si priceperea Presedintelui Klaus IOHANNIS, care nu a dispus „de
îndata” de un DECRET pentru a echilibra cele doua puteri separate în stat, respectiv Parlamentul
ramas neconstitutional in functie, si Executivul, format NUMAI DIN MINISTRI TEHNOCRATI.
a) Presedintele României aflat in exercitiul functiei sale, are obligatia constitutionala de mediere si
respectare a Contitutiei si legilor statului, în vigoare, astfel încât sa se pastreze echilibrul
functional între toate puterile separate în stat.
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b) Poporul român, înteles si cel din Diaspora a aplaudat cu aplomb acest gest al „lucrului bine facut”,
care venea si completa competenta Presedintelui de a reprezenta toti cetatenii români, indiferent
de apartenenta politica, respecând cu sinceritate dispozitiile ART.84 din Constitutia României.

48.

Considerente care IMPUN INSTITUTIEI CONSTITUTIONALE a PRESEDENTELUI ROMÂNIEI din
care implicit decurge si functia suprema în stat de SEF al C.S.A.T., aplicarea dispozitiilor Constitutiei
la ART.80 din Constitutia României în vigoare, coroborat cu ART.86 si ART.100 din aceeasi
Constitutie, pentru a se pune in miscare de urgenta si cu precadere activitatea unei CELULE DE
CRIZA LEGISLATIVA, cu scopul legitim de a scoate poporul român din pericolul social creat de Justitie
în complicitate cu Parchetul General al Românei, din care face parte si D.N.A.
49. CELULA DE CRIZA LEGISLATIVA este constitutional justificata de legitima aparare a
poporului român, creata de lipsa de temei constitutional al actualului Parlament, care este
compus din membri ai calasei politice ce a fost sanctionata democratic de poporul român si care
a fost scoasa în afara vietii socio-politice prin numirea unui NOU GUVERN TEHNOCRATIC – respectiv
GUVERNUL CIOLOȘ.

50. Aceste circumstante macro-sociale au creat la nivel national un NOU CADRU

DEMOCRATIC al
României analog celui prevazut la TITLUL III - Autorităţile publice si când se impune adecvarea unui
PARLAMENT tot TEHNOCRAT, care poate fi format din câte un reprezentant pe judet al României sau
un reprezentant pe milionul de locuitori ai României, ceea ce a fortiori corespunde statutului de
europarlamentar, promovat de Uniunea Europena.
a) Pentru ca poporul român sa recapate încredrea în Parlamentul României, vital ar sta în vointa de
decizie a noului PARLAMENT TEHNOCRAT, schimbarea din functiile publice ale actualilor sefi si
membri ai Senatului si Camerei deputatilor, care sunt susceptibili de a fi împiedecat aplicarea
dispozitiilor constitutionale în MODIFICAREA CODURILOR – PENALE si de PROCEDURA PENALA - (în
vigoare), dar care sunt lovite de nulitate absoluta, deoarece au fost adoptate prin frauda, SCOPUL
Codului penal, fiind cu buna stiinta înlaturat, lasând suveranitatea si integritatea teritoriala a Statului
Român la voia soartei în seama lui Dumnezeu. Foarte grav!!!
b) Functiile Statului de drept Român au fost foarte grav afectate, principiile democratice au
fost înabusite de Justitie, precum si de grave afirmatii mincinoase ale liderilor clasei politice
pentru acapararea electoratului, facându-si loc un jaf national fara precedent.
c) Electoratul român are mare nevoie de recapatarea încrederii în lideri ca Oameni.
d) Considerente pentru care nu poate fi REAL, ci doar imaginar termenul de „UN AN DE ZILE” acordat
clasei politice, responsabila pentru repararea prejudiciului colosal adus economiei, imaginii si
demnitatii cetatenilor români.
e) Poporul român este foarte obosit, vlaguit, stors pâna la ultima picatura de rezistenta fizica si psihica
si nu se va putea relaxa financiar pentru redobândirea sanatatii, educatiei si culturii, câta vreme sunt
aruncate inutil de la bugetul statului sume astronomice pentru remunerarea actualilor parlamentari,
care în drept sunt sanctionati în egala masura precum clasa politica, ceea ce i-a determinat sa se
regrupeze si sa scoata o lege a defaimarii, în timp ce întreaga Europa a scos în afara legislatiei acest
aspect în virtutea respectarii drepturilor fundamentale.
e) Or pentru un Parlament în conditiile actuale ale Statului de Drept Român se impune o LEGE A
RECUPERARII PREJUDICIILOR JAFULUI NATIONAL, si numai în cazul în care o recuperare nu poate
fi redobândita sa se recurga la catusele spectacolului totalitar exercitat cu o taioasa asuprire de DNA.
f) Va rog sa observati ca sistemul mafiot al Statului de drept mostenit înca de la guvernarile Frontului
Salvarii Nationale - F.S.N. - degenerat o catastrofa nationala în P.S.D. si P.D. cu multa viclenie si fara
urma de responsabilitate, asa cum stiu mai bine sa însele poporul român, si-au întocmit proiectul de
lege a defaimarii, cu scopul producerii de probe pentru Curtea Penala Internationala de la Haga,
unde este atrasa raspunderea penala internationala a numitului BASESCU Traian si a artizanilor de
frauda nationala încontra Statului de drept român, care prin complicitate si o crasa neglijenta în
serviciu au transformat viata poporului român într-un bazin de teroare si invrajbire nationala.
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g) Potrivit situatiei create numitul DRAGNEA (?! scuzati nu-mi amintesc prenumele) – scoate o
proba concludenta a tinutei de parlmanetar infractor, venit din clasa politica sanctionata
democratic, care ne demonstreaza în flagrant o instigare în public de fabricare probe ilegale,
mintând poporul român, ca „legea defaimarii” are drept scop scutiri de amenzi în rândul
cetatenilor, în timp ce parlamentarii vor provoca o proba falsa ce va fi uzata pentru cauza deferita la
Curtea Penala Internationala; proba careia mai trebuie sa-i masluiasca si o data din urma, de prin anul
2006, si sa o uzeze în fals, deoarce o lege produce efectele numai pentru viitor.
h) Apare si se impune întrebarea pertinenta: Când NORMALITATEA Statului de drept Român va
produce efectele unei legislatii normale cu parlament demn de o democratie europeana?!
i) Considerente pentru care vin si arat ADEVARUL OBIECTIV, care potrivit ART.30 alin.7) din
Constitutia României în vigoare, se releva indubitabil si fara echivoc suspiciuni rezonabile si
indicii temeinice, privind ajutorul dat infractorului pentru scoaterea de sub urmarire penala a
acolitilor parlamnetarului mincinos, vizând faptele penale prevazute si pedepsite de Codul penal în
vigoare: „îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, de clasă politica; incitarea la
discriminare etnica, la separatism teritorial” prin încalcarea grava a Tratatului de la Trianon si
la „violenţă publică”, cum au fost violurile abominabile si crimele „regizate” pe întreg cuprinsul tarii
pentru „defaimarea natiunii”, cu concursul presei, dintre care Antena 3 nu numai ca s-a preucupat în
mod direct de asocierea cu infractorul, dar a mai si produs prin resprezentatul sau legal, numitul
GÂDEA Mihai, alte probe ilegale, pentru acoperirea faptei de crima în contra umanitatii, ca urmare a
privarii poporului român de vaccinuri cu scopul disparitiei unor anumite categorii de fiinte umane,
distrugându-se cu intentie directa INSTITUTUL CANTACUZINO, si punând lacatul mortii în lagare a celor
1700 de spitalele închise cu acelasi scop.
j) Va rog sa observati si sa constatati ca actualul Parlament este surprins în flagrant pentru
asociere de savârsire infractiuni în concurs cu faptele de înselaciune, fals intelectual si flas în
declaratii publice prevazute de Codul penal în vigiare, si când ca urmare a efectelor juridice ce le
va produce aceasta lege mincinoasa, foarte grav întinse pe teremen nelimitat, motiveaza LEGITIMA
APARARE a poporului român, prin numirea DE URGENTA si cu PRECADERE a unui PARLAMENT
TEHNOCRAT.
k) Din primele zile de lucru PARLAMENTUL TEHNOCARAT pentru respectarea drepturilor

fundamentale ale cetatenelor, ar fi de dorit sa ia în atentie în pachetul de norme noi potrivit NEVOILOR
CETATENILOR, ca odata ce o persoana capata calitatea de suspect pentru o cauza penala, oricare
denunt venit din partea acesteia sa nu mai produca efecte juridice, ci doar triste amintiri, dar nu
înainte de a i se adauga în rechizitori fapta de nedenuntare la timp la ceea ce îsi aminteste „lucid” ca o
persoana ar fi produs o fapta penala chiar cu ani multi în urma, cum s-a demonstarat de D.N.A., caz în
care respectivul suspect a mai si favorizat infractorul.

51.

Considerente potrivit carora dispozitiile ART. 93 din Constitutia României în vigoare se va
aplica dupa îndeplinirea Parlamentului Tehnocrat printr-un DECRET DE LEGITIMA APARARE A
CETATENILOR, de catre Presedintele României si publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

52.

Membrii NOULUI PARLAMENT TEHNOCRAT pot fi numiti personalitati remarcante, in special
profesori in drept, ca urmare a motivatiei si necesitatii majore a titlului de „tehnocrat”, care în cazul
unui parlamentar ce are in sarcina votarea de legi, se impune sa aiba o pregatire juridica licentiata
în drept, tocmai pentru ca o EROARE ISTORICA sa nu fie înlocuita cu alta eroare, acestia având
capacitatea de a analiza si surprinde efectele juridice pe termen scurt sau pe termen lung al
unei legi înainte ca acesta sa fie votata.
53. Instigarea publica prin orice mijloace la ura împotriva unei categorii de persoane,
respectiv membrii C.S.A.T. si S.R.I, incitare care este prevazuta si pedepsita de Codul penal în
vigoare, capata dimensiuni incomensurabile.
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a) Jurnalistii nepricepând ca s-a pus la cale
sa se „înveleasca în staniol marmota”, drept
Constitutia poporului român, printr-o
manevrea EXTREM de PERICULOASA,
urmarindu-se înlaturarea prin ticluire cu
viclinie a Presedintelui legitim învestit,
opinia publica luând forma de afirmatie,
aratându-se ca SEFUL STATULUI „evita sa
clarifice probemele implicarii serviciilor
secrete în Justitie, împofida solicitarilor
formulate de judecatori”, fiind pusa la
îndoiala loialitatea Sefului Statului, care lasa
între ghilimemele colegului meu jurnailist:
„CSAT a dat hotarâri prin care implica SRI în
actul de justitie, însa acestea hotarâri nu sunt
publice”. Ceea ce dovedeste ca au fost consumate faptele penale prevazute si pedepsite de Codul Penal
de instigare publica - în concurs cu fapta de Incercarea de a determina savarsirea unei
infractiuni, Seful statului fiind siluit sa încalce fara drept Art. Divulgarea secretului profesional,
precum si celelalte fapte descrise la prezenata, ce au fost exercitatate în concurs de grupul organizat pentru
comitere infractiuni în sânul Justitiei Române.

54. Solidaritatea tinerilor judecatori în asociere

pentru comitere infractiuni alarmeaza opinia
publica, creând precedentul unor exprimari
metaforice hilare, care
intimideaza si
dezonoreaza personalitatea.
a) Deontologic prin natura functiei, judecatorul
se exprima public si astfel are obligatia
temeinica de a se abtine de la perescutarea
persoanelor, indiferent de rasa, sex, apartenenta
politica, fuctie publica etc.
55. Astfel, expresiile retinute în „PERDAFUL
JUDECATOAREI LUPEA-AGHINITA PENTRU IOHANNIS”
(foto) ne aduce în atententie doua aspecte
extrem de periculoase, relevate de expresiile:
a) „Nu punem plombe calului troian. Ii facem
implaturi de portelan!...” se încalca grav Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, constituindu-se „o manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă şi
în acelaşi timp o manifestare de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul funcţiei de judecător.”
b) „Nu mai conteaza ca nimeni nu lamureste problema de ce vicepresedintele ICCJ isi semneaza adresele
cu denumirea °Seful serviciu de securitate° în loc sa semneze firesc °Judecator, vicepresedinte al ICCJ°”.
Caz în care aici avem un denunt, când în flagrant public se afirma de catre un judecator în functie, ca
vicepresedintele ICCJ în afara de functia de judecator, mai indeplieste si o alta functie publica, ceea ce
ar atrage raspunderea penala pentru conflict de interese prevazut de Cod penal în vigoare.
56. Pe de alta parte se creaza o grava confuzie mascata, potrivit careia ar fi vorba de creerea
spatiului aplicarii dispozitiilor faptei penale de Stantaj Cod penal, subit fiind atrase interesele
nationale ale serviciilor secrete aflate in slujba Statului si poporului român, actiunea directa de
constrângere a Sefului Statului sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva, in scopul de a
dobandi in mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, fiind vadit îndreptate
cu ostilitate în deprimentul Institutiilor fundamentale ale Statului, respectiv a Consiliului de Stat de
Aparare a Tarii si Serviciului Român de Informatii.
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57. Toate aceste grave încalcari ale normelor penale de catre persoane care au cunostinte de drept
si o experienta judiciara pervertita în pericol social, declansând starea de urgenta de nondrept, scot la iveala un vid legislativ care va folosi drept obiect de legitima aparare a natiunii pe
temei exceptional inserate la paragrafele 46–48 de la prezenta, si când va trebui sa se produca de
urgenta si cu precadere decretarea PARLAMENTULUI TEHNOCRAT.
a) Nu se pot cuagula deciziile unui GUVERN TEHNOCRAT cu interesele obscure ale actualului
Parlament al României, care este produsul clasei politice sanctionate democratic de poporul
român în Noiembrie 2015, si care în drept a rams în activitate fara temei constitutional si
suport democratic.
58. În acelasi timp se impune o noua lege privind reformarea si reeducarea Justitiei Române, si
care sa reglementeze respectarea impartialitatii si a unui proces echitabil si a separarii puterilor în
stat; schimbarea regimului tenic de inamovabilitate cu înlocuierea functiei de judecatori, chiar si cu
cea de comercianti de animale domestice sau agricultori, ca tot au dovedit ca le plac ouale si gainile sa
judece ilegal un proces; atragerea la raspundere pentru nerespectarea drepturilor omului, ce aduc
pagube imense statului atât materiale cât si de imagine, pentru fiecare condamnare CEDO.
a) Acestea se impun cu atât mai mult din momentul în care actualul Ministru de Justitie, Raluca
PRUNĂ a declarat:

Sursa foto si articol: lumeajustitiei.ro

b) Viclenia judecatorilor au atras public ca fiind afectata „imaginea magistratilor”, ci nu a SRI si CSAT.
c) Insa actualul Ministru de Justie nu se lasa pacalit, si raspunde prompt si obiectiv, aratând clar ca

„parchetele, inclusiv DNA, beneficiaza de sprijin tehnic, logistic al SRI. Finalmente dosarele ajung în fata
unui judecator, sunt cenzurate de un judecator”.
d) Ceea ce nu a aflat înca Ministrul de justitie, judecatorul din Justitia Catastrofa Nationala –J.C.N. –
nu numai ca cenzureaza un dosar, dar îi rejudeca fondul dupa ce a fost dezinvestita instanta unde si-a
cenzurat constiinta la semnul procurorului D.N.A. ca are nevoie de probe provocate, toate acestea nu
înainte de a fi umflat dosarul cauzei cu falsuri, uzând de acestea pentru a favoriza partea care i-a dat
sau promis foloase necuvenite, chiar daca în dosarul respectiv, peste toate acestea EXISTA
AUTORITATE DE LUCRU JUDECAT. De unde aceasta J.C.N. nu are masura în abuzuri!!!
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e) Poate de aceea în declaratiile sale apare o figura de stil, comparatia, destainuindu-se :
”Ma simt ca un pompier care trebuie sa stinga un foc”. (...) Nu sunt prioritatile mele, sunt lucruri
care trebuiau facute”, evident de fostele guvernari.

59. Societatea româneasca a fost grav afectata ca urmare a lipsei unor modele europene.
a) Va rog sa observati ca de aceasta data, societatea româneasca dispune de adevarate valori
axiologice, demne sa o reprezinte.
b) Actualul Ministru de justitie, Raluca PRUNĂ, apare un model de demnitar asteptat de
poporul român în toata acesat perioada catastrofala numita „postdecembrista”.
c) Faptul ca actulul Ministru de Justitie face parte dintr-un guvern tehnocrat al carei activitate este
limitata doar la numai un an, scoate în evidenta încalcarea Constitutiei în ceea ce priveste dreptulul
fundamental la sanse egale ale cetatenilor în ocuparea unei functii, si când, se impune o decizie
fundamentala, ce poate fi luata prin CELULA DE CRIZA LEGISLATIVA, descrisa la paragrafele 46 – 48 la
prezenta, si când sa se acorde aceeasi perioada legala prevazuta de Constitutia României tuturor
membrilor din GUVERNUL TEHNOCRAT CIOLOS.
d) Dupa epuizarea acestui termen legal de acordare de sanse legale prevazute de Constitutia
României în vigoare, abia atunci sa se organizeze alegeri parlamntare, daca actuala clasa politica va fi
reacceptata de poporul român.

Capitolul III
Atac DIRECT al Justitie Române la Serviciului Român de Informatii – S.R.I.
Fara precedent în Istoria României

60. Poporul român si societatea româneasca traieste una dintre cele mai grave ERORI ISTORICE, ce a
fost generata si aplificata pe tot parcursul perioadei postdecembriste (1990 – 1915) de factorii activi ai
Frontului Salvarii Nationale – actualul Partid Social Democrat, care a confudat grav interesul national
cu cel personal sau de grup, transformând România într-o Societate cu Raspundere Limitata, poporul
român cazând victima unor guvernari defectuoase si extrem de periculoase.
61. Aceasta EROARE ISTORICA a fost îndreptata cu ocazia instalarii GUVERNULUI CIOLOȘ - un
guvern de tehnocrati în care poporul român are mare încredere si de la care asteapta ridicarea
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României din infernul infractiunilor pentru a-si recapata DEMNITATEA încalcata chiar de Inalti
functionari ai Statului.
62. Printr-o simpla deducutie logica si o
profunda analogie, poporul român nu se
poate însela, constatând indubitabil si fara
echivoc ca S.R.I. a facut eforturi
supraomenesti, alaturi de POLITIA
ROMÂNA, pastrând neînclinata AXA
STATULUI ROMÂN, fara de care astazi
STATUL ROMÂN AR FI DISPARUT, ori ar fi
fost atras într-un conflict gernerat de o
asa-zisa „agresiune rusa” în zona
geografica a Europei de Est pe teritoriul
României unde Tratatul de la TRIANON
semnat la 4 iunie 1920, la Paris a fost
grav încalcat.
63. Va rog sa remarcati si retineti în
spectrul si contextul acestei sesizari penale
teza exprimata de domnul Hans G. Klemm (foto): „Cu doamna KÖVESI zona de securitate ramâne
puternica si va rezista agresiunii ruse”, care releva o legatura de cauzalitate exceptionala, privind
relatia directa, înteleles interes personal, dobândita de numita KÖVESI LAURA-CODRUTA prin
ademenirea publica a diversi reprezentanti ai Ambasadei S.U.A. la Bucuresti, având drept scop ajutorul
dat numitului BASESCU TRAIAN de atragere a unui conflict prin provocarea „agresiunii ruse” pentru a
se acoperi : pe de o parte încalcarea Tratatului de la Trianon, iar pe de alta parte acoperirea disparitiei
între 2 – 5 milioane de români, disparitie ce a fost denuntata de catre Chestorul Contantin
MANOLOIU ca urmare a rezultatelor oficiale publicate de Recesamântul populatiei din 3
feburuarie 2012, rezultate care erau necesare la Curtea Constitutionala Româna pentru „starea
voturilor” de la Referendumul organizat cu ocazia suspendarii numitului BASESCU TRAIAN în vara anului 2012.
a) Pornind cu aceasta etapa istorica, poporul român a început sa fie supus unei crime organizate
extrem de violente, având drept suport intimidarea în masa; „BINOMUL” KÖVESI – BASESCU, care a
fost mascat de presa complice la dezastrul national, cu nerusinare si lipsa de responsabilitate, facând o
propaganda extrem de periculoasa, transând acest „binom” de nume proprii, drept institutiile „SRI-DNA”.
b) Fiind informata cu tot ce se-ntâmpla in viata socio-juridica din tara, pe internet primesc un articol
scris de un consilier-jurnalist al Armatei Române, care isi manifesta îngrijorarea ca la intrarea in
functie ca Ambsador, domnul Hans Klemm era interesat doar de KÖVESI, ignorând total orice
interes diplomatic sau cordial cu proaspatul presedinte ales, Klaus IOHANNIS.
64. Acest lucru a panicat poporul român pâna la tulburarea celei mai elementare ratiuni de
existenta în spatiul european, si intelegând riscul major la care societatea româneasca continua sa
fie expusa, la sfatul sotului meu, cetatean francez, Pierre-Richard Crocy, dupa un raspuns preambul dat
Comunicatului de presa din 11 iulie 2015 de catre Curtea Penala Internationala de la Haga
(depus la prezenta proba scrisa în document PDF), am decis împreuna sa expediem pe data de 11
August 2015, o adoua plângere penala, aratând la Paragraful 3.12 pag. 15, grava eroare comisa de
domnul Hans G. Klemm, cetatean american, care s-a lansat în declaratii publice din Senatul SUA,
asociindu-se cu numita KÖVESI LAURA-CODRUTA, fara sa fi cerut lamuriri privind aprofundarea
conflictului dintre Ungaria si România, ca urmare a traficului de voturi pentru alegerile liderilor
politici din fosta clasa politica acum sanctionata de poporul român, voturi de care a beneficiat pentru
cele doua mandate si numitul BASESCU TRAIAN, Transilvania devenind o scânteie a unui razboi în
Uniunea Europaeana, pentru care postul Antena 3 facuse o ampla propaganda de razboi, încalcând
grav prevederile Cod penal în vigoare, cu scopul de a se mentine avantajul voturilor prezidentiale
din Noiembrie 1914 pentru numitul PONTA Victor-Viorel.
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a) Propaganda de razboi avea drept scop transmiterea de informatii fatise poporul român si cel
ungar, precum ca aceste doua tari s-ar gasi în aceeasi situatie creata ca între Ukraina si Rusia.
b)Presa vorbea chiar de o concentrare de forte ale Armatei Române la granita cu Ungaria, pentru care
numitul BASESCU TRAIAN îmbracase uniforma de militar, prevestind o izbucnire de razboi.
c) Pericolul acestui conflict a fost observat de Franta si Germania, care au facut eforturi diplomatice
prin reprezentantii lor legali, doamana Angela Merkel si domnul François Hollande, la Moscova,
având drept rezultat Pactul de pace de la Minsk, Belorusia si când domnul Vladmir Putin,
presedintele Federatiei Ruse a reinstaurat pacea in Europa de Est.
d) Pentru a disimula propaganda, în paralel, postul de televiziune Antena 3, reprezentat de numitul
GÂDEA MIHAI, chiar dumnealui realiza la „Sinteza zilei” aceasta propaganda, cu viclenie organiza
emisiuni, atragând în dezbateri publice personalitati ale culturii românesti care sa-si manifeste
îngrijorarea fata de aceasta stare conflictuala între români si unguri.
e) Efectele propagnandei de razboi s-au suprapus peste serviciul de înalta functie, preluat de noul
presedinte ales în Noiembrie 2014, Klaus IOHANNIS, îngreunându-i sarcinile si ca Sef al Statului.
64. Situatia „traficului de voturi” a avut CONSECINTE dintre cele mai dezastruase, când cu concursul
direct al JUSTITIEI ROMÂNE, reprezentat de numita STANCIU LIVIA s-a savârsit fapta penala
internationala de ÎNCALCARE A TRATATULUI DE LA TRIANON, si când: sute de imobile si mii de
hectare întregi de pamânt arabil si paduri au fost înstrainate fara drept Ungariei; sate întregi din
Transilvania fiind reduse la sclavaj, pierzând ternurile agricole, catatenii ramânând împrejmuiti între
gardurile casele lor, dar si acestea amenintate de demolare, întrucât si pamântul care le tine era
tranzactionat ilegal ungurilor.
a) Iata de ce Justitia subjuga întregul apart de stat al Românei si intimideaza poporul român prin
crima organizata!
65. România si Ungaria sunt tari membre europene si nu puteau fi confundate cu Rusia si
Ukraiana, chiar daca sunt alte state democratice ale Europei.
66. Deontologic si în drept, este interzis cu desavârsire amesetecul membrilor Ministerului public în
diplomatia externa a Statului, ca urmare a pastrarii ECHILIBRULUI dintre puterile separate în stat,
fapta de abuz în serviciu a reprezentantilor legali ai D.N.A. si PCCJ fiind consumata, deoarece acestia
nu au calitatea de reprezentanti, nici ai Presedentiei, si nci a Executivului.
67. Circumstante care dezvaluie ca principiul democratic al separarii puterilor în stat a fost grav
încalcat de functionarii publici
aflati în exercitiul functiei lor,
creind o stare de CONFUZIE
TOTALA si o VADITA INTIMIDARE
DE FORTA, afectând iremediabil
rolul activ si democratic ale
istitutiilor statului, dintre care:
PRESEDINTELE
ROMÂNIEI,
S.R.I., C.S.A.T. si POLITIA
ROMÂNA au atributii stabilite
prin lege pentru supravegherea
si
mentinerea
SIGURANTEI
NATIONALE, ORDINEI PUBLICE si
a PACII pe întreg teritoriul tarii.
68. Mai mult cu concursul unor
opinatori în opinia mea de reacredinta s-a creat suspiciunea ca
S.U.A. ar fi transformat România
în „colonie straina”; ca in sediul
D.N.A. ar lucra ILEGAL un
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BIROU PERMANENT al F.B.I. SUA si ca înalta tradare a condus la subminarea economiei nationale
si reducerea poporului român la sclavaj, ceea ce ar însemna o grava subminare a interesului national,
S.R.I. fiind scos în afara atributiilor sale prin concursul reprezentantului legal al D.N.A., în speta numita
KOVESI Laura-Codruta, care este suspectata ca nu s-a atins de niciun dosar penal al numitului
BASESCU TRAIAN, absolvindu-l direct de frauda nationala, privind pagubirea Statului Român cu
FLOTA MARITIMA si diverse retrocedari ilegale.
69. Aceste aspecte de maxima importanta pentru SIGURANTA NATIONALA divulga o propaganda
deosebit de agresiva, cu un substrat mincinos extrem de periculos, care prin viclenie a deturnat
ADEVARUL OBIECTIV pe o magistrala nefasta Statului de Drept Român, respectiv cea de a plasa
raspunderea penala pe un asa-zis „BINOM – DNA-SRI”, o parte din Presa si mass-media româneasca
devenind complice, asociindu-se acestui demers mincinos; presa primind asa dupa cum numitul
BASESCU TRAIAN, fostul presedinte, declara public ca „o aprte din banii fraudulos abtinuti au plecat cu
sacosa la presa, trebuie sa o spun si pe asta”, in termeni jurididici si in sensul legii penale, fiind vorba de
infractiunea de „spalare de bani” în concurs cu fapta de abuz în serviciu cu scopul aprofundarii
propagandei de slabire a încrederii in institutiile statutului si a presedintelui.
70. Pornind de la aceste considerente va rog sa observati ca dupa învestirea în functie a Presedintelui
Klaus IOHANNIS, dar mai ales dupa numirea GUVERNULUI TEHNOCRAT CIOLOS, s-a pornit un atac
fara precedent în tara noastra încontra institutiilor de baza ale Statului si când „parteneriatul de
încredere D.N.A .- I.C.C.J” anuntat public cu intentie directa de INTIMIDARE a popoului român, dar si a
institutiilor statului, de catre numita STANCIU LIVIA (presedinta ICCJ), a pus în miscare o forta de
constrângere si represiune, îndreptate cu mult aplomb si catre S.R.I.
71. Apreciind „Lumea justitiei” un mijloc
de informare profesional si de bunacredinta putem observa cum atacul
declansat împotriva S.R.I. – dvenit peste
noapte cu intentie directa „vectorul unui
sistem corupt” – nu
este pornit la
întâmplare, ci bine ticluit, astfel încât, sa fie
lamurita „subjugarea” ca un fenomen care
ar fi ajuns chiar pâna la cel mai elementar
drept fundamental, „actionând împotriva
Justitiabilor si Justitiei”. (foto)
a) Cu alte cuvinte Justitia ataca SRI,
instigând la ura si dispret poporul român,
inducând faptul ca, cetetenii români sunt
oprimati în drepturile lor fundamentale de a
se adresa Justitiei.
b) Câta mizerie poate aduna puterea unor
minti bolnave de ocupare a unor functii înalte!
c) O manevra exercitata cu o viclenie ticluita chiar din experienta profesionala a Justitiei, prin care se
deturna ADEVARUL OBIECTIV, potrivit caruia tocmai judecatorii de la instanta de grad I pâna la Înlta
Curte au redus poporul român la sclavaj prin modul defectuos de judecare a cauzelor la scara
nationala, ceea ce dovedeste ca SRI nu a avut nicio competenta sa „actioneze împotriva Justiabilor si
Justitiei”, ci dimpotriva.
d) Daca într-adevar s-ar fi luat masura de a se urmari înfaptuirea actului juridic de catre agentii
secreti sau sub acoperire, acestea nu puteau fi decât temeinic motivate, în conditiile în care SRI a
constatat ca informatiile care înstiintau punerea in pericol a sigurnatei nationale, în limbaj tehnic de
specialitate, ECONOMIA NATIONALA si acestea au fost nesocotite de Justitie, atunci „câmpul tactic” de
supraveghere a flagelului contintinuat de Justitie, SE IMPUNE, pentru a salva Statul de drept român.
e) Or aceste masuri nu au nimic în comun cu „independenta justitiei”, ci dimpotriva, în a repune in
circuit judiciar aceast pricipiu, ce tine de respectarea cu sfintenie a „imaprtialitatii judectorului” si a
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„procesului echitabil”; injust si fara temei legal 93% dintre judecatori si-au însusit „ocuparea functiei
în nume personal”, apararea valorilor sociale, fiind vânduta, chiar pe oua si gaini.
d) Rezulta o sfidare a Constitutiei poporului român de catre Justitie, asezându-se prin represiune
deasupra legii, bazând pe o practica a independentei mafiote de judecator prin agravarea pericolului
social la nivel national, integrându-se un adevarat vector de încurajare a crimei organizate.
72. Ca urmare a producerii de consecinte juridice, Justita s-a calificat în actiuni organizate în grup
infractional si individual, falsul intelectual în concurs cu
falsul în declaratii, devenind calea de a obtine foloase
necuvinte pentru sine sau pentru altul, iar satanjul
arma directa de oprimare si intimidare a persoanei,
denuntul, ia forma de „speculatie rusinoasa”, înteles
„negocierea libertatii” sau marturie mincinoasa prin
delatiuni, în vânarea cu premeditare a persoanelor care
jeneaza mafia din Justie si C.S.M., înfaptuindu-se o
jurisprundenta a unei dictaturi terifiante, „unii judecatori
uitând ca sunt în slujba statului” (E. Helving).
73. Bazat pe metodele juridice de logica si analogie în
obtinerea unui silogism întrebunitat în drept pentru
aflarea adevarului, se constata ca Justitia Româna în
toata perioada postdecembrista nu a respectat principiul
independetei judecatoresti si al separarii puterilor în
stat, consecintele înlesnind la scara nationala batjocora poporului român, redus la sclavaj si
condamnat la un sistem de sanatate insalubru (foto), iar institutiile statului expuse public sa fie
instigate cu o forta psihologica de nestavilit de a divulga documentele secrete de stat.
a) Rezulta un silogism fundamental, potrivit caruia Justitia si-a dat în vileag propria sa culpabilitate,
încercând prin viclenie si un vadit abuz de putere sa se sustraga de la reponsabilitate, ceea ce într-un
stat de drept democratic este inacceptabil.
74. Astfel la întrebarile retoric adresate cetatenilor români de presa: „Voi ce credeti? Mai apara SRI
siguranta nationala?”
a) Nu mai poate fi nicio îndoiala
privind rolul activ al SRI, care în
conditiile unei jurisprudente de crima
organizata rezista eroic.
b) Ceea ce nu au înteles cei din Justitie,
un militar este educat sa-si iubeasca si
aprere tara, valorile sociale, fiindu-le
ghid, acel – câmp tactic – de indentificare
a loialitatii celor care au responsabilitatea
publica sa le gestioneze.
c) Hartuiti fara precedent, asitam siderati
cum SRI are grav perturbata activitatea în
litera si spiritul Legii penale în vigoare,
reprezentantii acestei institutii, devenind,
nu eroi, ci MARTIRI.
75. Conform normeleor în drept, SRI si
CSAT sânt institutii ale statului, fiecare
dintre ele, având un statut independent si
de sine statator cu atributii stabilite prin lege organica, neexistând un raport de subordonare între
acestea, dar nici de subordonare Justitiei.
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a) Pentru legitima aparare a SIGURANTEI STATUTLUI atât SRI cât si CSAT pot încheia acorduri si
contracte cu scopul mentinerii pacii interioare a poporului român, ajuns la capatul suferintei.
b) Considerente pentru care ar fi pe deplin justificata oricare incercare de colaborare cu anumiti
judecatori sau procurori, plasati drept în „câmpul tactic” de mentinere a sigurantei statului si
depistarea elementelor de crima organizata.
c) Poporul român evident ar saluta o astfel de initiativa, când sa fie numiti 1000 de judecatori si 147
de procurori – cu un satut moral si profesional transparent – pentru a stârpi coruptia masiva si scapata
de sub control de actuala conducere a Inaltei Curti de Casatie si Justie, asa dupa cum gresit s-a înteles
de catre presa (foto).
d) „EXPLOZIV” ar fi ca aceasta coloborare sa aiba loc, tocmai pentru ca CSM nu s-a opus, dovedind ca
nu în competenta Justitiei este de a lua masurile de singuranta nationala.
e) Prin aceasta întelegându-se necesitatea de LEGITIMA APARARE a Statului Român si a
cetatenilor sai în contra crimei organizate de sistemul totalitar BASESCU, extrem de pericolos,
extizându-se în Uniunea Europeana, vizând Franta si Germania drept tinte de ura si razabunare.
76. Prejudiciul adus institutiei de stat S.R.I. depaseste imaginatia, deaorece atacul vehement al
Justitiei probeaza ca aceasta institutie a statului a informat la timp organele în drept pentru a se
preveni jaful national, ce istoric, subit l-a suferit România.
a) Dovada concludenta este arestarea de catre DNA în baza unor dosare cu fapte penale ce au fost
savârsite cu ani în urma, exact pe perioada celor doua mandate ale numitului BASESCU TRAIAN si
preluarea defectuoasa si catastrofica a Guvernului BOC de catre numitul PONTA Victor-Viorel.
b) Dupa învestirea noului presedinte Klaus IOHHANIS, pentru a se mentine sigurnata nationala si
pacea interna a României,
singura preocuparea a SRI era de a gasi
SOLUTII pentru
CONSTIENTIZAREA MAGISTRATILOR - denumite „cheile” Basescu Traian” - sa se opreasca din
ABUZURI. S-a demonstart stiintific precum „cheile lui Basescu” in sistemul totalitaro-criminal, 93%
dintre magistrati sunt corupti.

77. La întrebarea jurnalistului : De ce nu îi ridica din trafic pe procurorii DNA care îl compromit?
78. Raspunsul: Provocarea de probe pentru a
însela Curtea Penala Internationala de la Haga
sesizata la 02/12/2014 si 11/08/2015 si în egala
masura Presedintele tarii si Politia Româna,
sesizate pentru solutionarea plângerii penale pe
temei exceptional încredintata spre solutionare
la data de 12 august 2015.
79. « Teama » presei românesti ca functionarul public „Laura Codruta Kovesi a dat drumul unei
avalanse penale pe care nu o mai poate niemeni opri”, scoate la iveala ca „procurorul de caz, cel care,
între paranteza fie spus, a instrumentat-o si pe Elena Udrea, a avut o discutie, (...) cu Excelenta sa
Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti. Neinstitutionala. Intrucat, Marius Bulancea nu detine nicio
functie oficiala în DNA.”

a) Rezulta ca procurorul de caz a facut o vizita de curtoazie Ambasadorului SUA? Probail sa se
intereseze pentru un pasaport de evadare din iadul Jafului national în Raiul fagaduintei.
b) Intimidarea si incitarea urii în mentalitatea acestor procurori trebuie sa continue, aruncându-se
vina pe americani. De aceea, cred ca nu poate fi adevarata vizita acestui procuror la Ambsadorul
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SUA, Mr. Hans Klemm. Cu ce treburi diplomatice la Ambasada SUA? S-o fi dus si dânsul pâna la
poarta sa caute un Dalmatian.
c)Ambasada SUA nu are rol de TRIBUNAL, dar nici de BAROU la Bucuresti. Rolul fundamental al
acesteia este sa respecte relatiile diplomatice traditionale, ca toate celelate Ambsade la Bucuresti.
80. Dovezi inconturnabile ne demonstreaza ca Parchetul General al României, care include din
nefericire Directia Nationala Anticoruptie a subjugat Statul de drept, si in concurs cu Justitia României
a redus la sclavaj poporul român, care nu mai poate tolera aceasta stare extinsa pâna la asedierea SRI,
CSAT si POLITIA ROMÂNA, pilonii de baza a
mentinerii SECURITATII NATIONALE si
ORDINEI PUBLICE.

a) Domnul Eugen IACOBESCU, (foto
stânga) procurorul care a fost înlaturat
prin fapta de ABUZ în SERVICIU savârsita
prin asociere de infractiuni de catre

numitele KÖVESI LAURA-CODRUTA si subordonata
acesteia, procuror general PONEA ELISABETA, sustinute
cu o forta de agresiune stanilista de catre numita VASILIU
CRAVALOS RICA de la Inspectia CSM (foto dreapta),
atunci când numitul BASESCU MIRCEA a fost dezvaluit public ca a primit mita 600.000,00 euro pentru
trafic de influienta în Justitie.
b) Procurorul EUGEN IACOBESCU
se înscrie alaturi de SRI, CSAT si
POLITIA ROMÂNA un martir,
aratând cu mult profesionalism
nevoia de a se repune în functiile
sale STATUL DE DREPT ROMÂN,
lupta dominei sale continuând,
poporul român întelegând ca pe
ramura axiologica a magistratilor,
se poate sprijini de mari valori, dar
interzise de sistemul mafiot.
c) Vineri, 15 ianuarie 2016,
procurorul Eugen IACOBESCU a
sesizat public autoritatile, indicând
atragerea raspunderii numitului
BASESCU Traian si a fostului sef
DNA, numitul MORAR Daniel, care
a „îngropat Dosarul Flota”, însa
DNA prin numita KÖVESI LauraCodruta a clasat ceea colegul
acesteia îngropase, iar numitul TIBERIU NITU procurorul general de la Parchetul Inatei Curti de
Casatie si Justitie nu a luat nicio masura, din considrente de a-si negocia cu aceeasi KÖVESI, calea cea
mai usoara de a iesi de sub raspunderea penala privind complicitate la crima organizata, în acest sens
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bucurându-se
si
de
o
punerere sub urmarire penala,
care avea doar semnaturile
indiscisfrabile, lispa numelui si
prenumelui procurorilor, cica
ar atrage „nulitatea absoluta”.
d) De ce nu nulitatea
relativa? Oricând numele si
prenumele acestora pot fi
îndreptate.
e) Nu poate fi însa aceeasi
situatie cu aceeasi lipsa de
nume si prenume în cazul
documentelor (foto) pentru
represiunea propritarul de
fapt si în drept carea s-a
adresat Justitiei; documente
care au fost emise în fals, si
care scot la iveala, ca numita
KÖVESI Laura-Codruta îl ajuta
cu mult zor si spor ticluit pe
numitul NITU TIBERIU, astfel
dându-si în vileag ca sunt doi
maistri
în
operatiuni
infractionale la
nivel
national si international.
f) Documentele prezentat-n
pagina, reprezinta falsurile grosolane fabricate prin manevre informatice, de Parchetul General, si care
fac obiectul plângerii penale
pag.12 adresata la Curtea
Penala Internationala de la
Haga din 02/12/2014.
g) Iata dovada concludenta
care ne demonstreaza ca
numita KÖVESI Laura-Codruţa
a lasat cu intentie directa fara
nume si prenume procurorii,
care
si-au
lasat
doar
semnaturile indiscifrabile pe
cererea de punere în urmarire
penala, ce urma sa fie discutata
de Comisia Senatului din 2
februarie 2016, ceea ce
divulga si scoate la iveala o alta
proba fabricata.
81.Favorizarea
infractorului si sustinerea
calificata a crimei organizate
au lasat pe procurorii
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generali ai Statului de Drept Român fara temei legal în a-si mai continua activitatea
profesionala, acestia încalcând deontologia si legea penala, dar si juramântul dat în slujba
dreapta si loiala în aparararea drepturilor si libertatile poporului român.
a) Una dintre cele mai concludente probe: Viclenia manifestata de numitii NITU Tiberiu si KÖVESI
Laura-Codruta, pe sângele
petrificat al tinerilor ucisi în
Revolutie,asteptând,
scurgeriea timpului pentru
prescrierea
raspunderii
penale a autorilor crimelor,
„Dosarul Revolutiei” (foto),
fara urma de scrupule,
fiind clasat, lasând astfel
Istoria României Vie la
pagina
Volumului
ANTICORUPTIA SI CRIMA
ORGANIZATA–CAUZA
SCLAVAGISMULUI ÎN ROMÂNIA.

b) Va rog sa reluati cauza
poporului român „Dosarul
revolutiei” si veti constanta
ca nu ARMATA ROMÂNA a
tras în tinerii Revolutiei de
la
1989,
ci
securistii
dictatorului Ceausescu, care
se pare au format un cordon
de actiune subterana de
denigrare
a
poporului
român, ura luând calea mobilui de crima organizata, cu
resursele ilegale obtinute din Jaful National.
c) Dovada: Tânarul militar din fotografie (dreapta),
Laurentiu GHENOIU a fost împuscat pentru ca purta
asupra lui NOUL TRICOLOR român, ce avea sectionata
stema care simboliza era comunista. Petele de sânge
ramase pe Tricolor sunt urmele de marturie
istorica. Precum acest militar au fost împuscati sute
de tineri.
d) Acest ADEVAR ISTORIC impune revindecarea

adevaratilor autori
Revolutiei din 1989.

ai

genocidului

82. Binomul BASESCU – KÖVESI

(foto
stânga) cu concursul direct al Justitiei
Române, care formeaza TRINOMUL
JAFULUI NATIONAL – a antrenat
asociatiile de judecatori sa atace SRI,
CSAT si Politia Româna, printr-un
ABUZ de DREPT manifest, cu un vadit
pericol social national, exercitat public,
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în concurs cu fapta de INSTIGARE LA URA SI VIOLENTA a poporului român. Poporul francez ar zice:
Ça suffit!!! – ceea ce prin curtea lui Ion Creanga, se mai auzea „Ajunge o gheoaga la un car de oale!!!
83. Generaul Florian COLDEA, militar de cariera si-a exercitat cu credinta atributiile, întocmai
ca memebrii C.S.A.T. si Comisarii si Chestorii Politiei Române.
a) Dovada N°1 : Zeci si sute de dosare penale zac de ani de zile în sertarele JUSTITIEI Române, prin
exercitiul defectuos si fraudolos al Directiei Nationale Anticoruptie, al Parchetului de pa lânga Inalta
Curte de Casatie si Justitie, precum si al instantelor de pe întreg curpinsul tarii în funte cu Inalta Curte
de Casatie si Justitie.
b) Dovada N°2: Sute de dosare penale, înfaptuite în drept proprietatea intelectuala a Politiei Române
au fost musamalizate, masluite sau uitate cu intentie directa în arhive de catre procurori, cu scopul de
a se prescrie faptele, favorizând infractorii, dar cel mai grav creind o psihoza de savârsire fapte prin
racolarea de persoane ca sa accepte savârsirea de infractiuni ca un contract de munca la negru,
garantându-se „libertatea” acestor persoane cu
concursul trist si incult al judecatorilor, care au
deturnat „Jurisprudenta” un act de înfaptuire a
unei justitii mafioate; jurisprudenta care desi nu
este izvor de drept pentru Statul de drept
român, a devenit izvor pentru crima organizata.
c) Dovada N°3. Razbunarea cuplului din
bezna, Basescu-Udrea, divulgata prin ticluirea
unei expresii care ar încrimina pe Gen.COLDEA ca
i-ar fi cerut numitei BICA Alina (foto) sa aresteze
„o anumita persoana”, în acelasi timp face o
legatura de cauzalitate extraordinara cu „Dosarul
Transgaz” ce se afla în atentia acesteia când era in
functie de procuror general DIICOT.
d) Cine poate fi atât de naiv sa nu înteleaga ca s-a
ajuns la o negociere între acesti mafioti, si când
libertaea devenita marfa sa o scape pe numita
BICA de detentie?
e) Pe de alta parte nu este de neglijat faptul ca Arestarea numitei BICA Alina a avut drept start de
imagine cu asocierea infractorului din momentul în care a fost surprinsa cu numita Udrea Elena la
Paris, aprovizionându-si garderobele de lux din Jafului National al României.
f) În acelasi timp iese la iveala o alta legatura de cauzalitate, de razbunare fata de Franta, care prin
Serviciile-i secrete ar fi obtiunt fotografii cu numita Udrea Elena si BICA Alina „ministru si procuror
general” la sfidat Europa.
g) Se pare ca mafia dintre usact si apa pragasteste ultimile lovituri de ABUZ si ASOCIERE pentru crima
organizata, stiindu-se ca numitea KÖVESI Laura-Codruta va termina mandatul în Martie, luna viitoare.
h) Functionarii Parchetului General al României asociat pentru savârsire infractiuni cu autori
cunoscuti si necunoscuti din Justitia Româna, anihileaza rolul Statului de drept si se organizeaza
sa-si apere interesele persoanale, folosindu-se de functia publica de a se apara prin crima
organizata, urmarind exterminarea justitiabililor, printre care si o familie pâna la gradul IV, din
localitatea VALENI, Jud.VASLUI.
i) Mutilarea demnitatii unei comunitati si natiuni întregi prin violuri regizate, cu sprijinul direct al
Parchetului si Justitiei, ne demonstreaza existenta unui STAT MAFIOT mascat în STAT DE DREPT,
încetând orice functie constitutionala, prin crima încontra ordinii constitutionale.
l) Functia democratica a Statului de drept a fost transformata în propaganda pentru umplerea
urnelor de vot; urne care erau pline de fraude, dintre care cea mai relevanta este frauda electorala din
2007 de la Paris, când numitul Baconschi Theodor, ambasadorul României la acea vreme a declarat in
fals o cifra astronomica, 900 de români votau pe minut.
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m) Pentru aceasta frauda ce a fost demonstrata oficial cu probe de catre presa, numita KÖVESI
Laura-Codruta isi pastreaza pozitia solidara in BINOMUL INFRACTIONALITATII cu numitul BASESCU
TRAIAN si nu ia nicio masura legala.
n) In schimb aceeasi Sefa DNA, cu celeritate încoloneaza din regiunea Bicazului 4 autocare cu batrâni
si îi târie în umilinta si batjocora prin instante la Bucuresti, pentru fraude electorale privind chair
referedumul de suspendare a acolitului sau din BINOM, BASESCU Traian.
o) Dupa aceeasi practica mafioata, recent, în concurs cu aceeasi Justitie muribunada, cu o superceleritate, INDIRECT s-a ridicat degetul de denigrare si amenintare asupra actualului presedinte,
condamnând o discutabila instigare la un vot, care în drept reprezenta un vot pozitiv necesar
repunerii pe rol al Statului Român, si când pentru sustinerea domnului Klaus IOHANNIS, unul
dintre admiratorii legitimi ai dumnealui, respectiv domnul FRUNZAVERDE a fost de urgenta judecat si
condamnat exemplar, presa complice amplificând propaganda BINOMULUI KÖVESI-BASESCU,
ignorând TOTAL nevoia de LEGITIMA APARARE a DEMOCRTIEI Poporului Român, înteles aici, si
românii din Diaspora.
p) Considerente pentru care poporul român a identificat adevaratul BINOM, KÖVESI-BASESCU,
care pe sursele de venit ilegal, survenite din Jaful National, subjuga prin teroare si represiune
Statul de Drept Român, tinzând catre o periculoasa lovitura de stat, însa nu numai pentru
înlaturarea actualului Presedinte, ci si pentru anihilarea completa si definitiva a rolului de
aparare nationala si mentinerii securitatii nationale, ce revin în sarcinile Serviciului Român de
Informatii, Consiliului de Stat de Aparare a Tarii si Politiei Române.

Capitolul IV
Atac criminal fara precedent, cu intentie directa, la rolul si contributia
POLITIEI ROMÂNE în mentinerea si apararea sigurantei nationale, precum si a ordinei
publice. Legaturi de cauzalitate

84. Poporul român pentru prima data-n Istoria lui si a Europei a cunoscut si trait cel mai mare

Jaf National, având autori judecatori, procurori si politicieni ce si-au însusit titlul de „demnitari” sau
„înalti functionari”, reducând viata românilor la sclavagism prin înfometare; lipsa de vaccinuri si
medicamente, 1700 de spitale fiind premeditat închise în guvernarea numitului BOC EMIL,
starea deplorabila a vietii sociale românesti continuând fara urma de responsabilitate si în
guvernarea numitului PONTA VICTOR-VIOREL, care pentru a însela poporul român simula ca este
in conflict cu numitul BASESCU TRAIAN, ce-l mirosise bun de continuat abuzurile din guvernarea BOC,
astfel ca BINOMUL KÖVESI-BASESCU sa ramâna aceeasi teroare si umilinta a întregii natiuni.
a) Orice dimensiune ontologica este cazuta în desuitudine, tinzându-se spre genocid si denigrarea
poporului român prin violuri si crime abominabile între membrii familiilor, confuzia ramânând arma
crimei organizate „fara urme”, ceea ce divulga ca numitul Basescu Traian si-a angajat specialisti.
b) Persecutarea în spiritul si lierea dispozitiilor Infractiunii contra umanitatii s-a extins un fenomen
infractional selectiv, discriminarea dupa culoarea politica sau categoria functionarilor publici, aici
D.N.A. promovând teroarea o adevarata „performanta” a unui „satat de drept” inchizitoriu, fara
precedent într-un stat civilizat, libertatea devnind o marfa.
c) Justitia a extins tenebrele infractiunii crima încontra umanitatii, intimidarea prin represiunesi
crima organizata, trecând pragul de premeditare, politistii, dar si anumiti procurori desavârsiti
profesionalismului, peste zi au devnint martori incomozi pentru Justitie, dosarele penale ale acestora
în lucru sau deja lucrate, înscriindu-se veritabele probe prin care se poate stabili ADEAVARUL
OBIECTIV – devenit ADEAVAR ISTORIC, ce nu poate fi tinut sub tacere.
d) Alaturi de S.R.I. si C.S.A.T., POLITIA ROMANA are marele merit de a fi tinut în picioare
STATUL DE DREPT în toata aceasta perioada de tiranie si a fortei de oprimare a drepturilor
internatioanle, înteles fundamentale, respectiv dreptul la viata, sanatate, integritate fizica si
psihica, liberate si proprietate privata.
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e) Fara aportul direct al Politiei Române „Statul de drept” avea sa-si gaseasca un sfârsit tragic,
asemenea economiei nationale ruinate de Justitie în ultimii 26 de ani, iar urnele electoarale aveau sa
fie transformate în ghene de gunoi pentru alegerea infractorilor deghizati în demnitari.
85. Urmare a plângerii penale pe temei exceptional din 12 august 2015, semnata Maria CROCY,
Politia Româna a subit atacuri criminale directe, organizate chiar de Ministrul de Interne, numitul
OPREA GABRIEL în concurs cu numitul NITU TIBERIU de la Parchetul General, zis si Ministerul Public.
a) Dezvaluirea codului secret a culorii albastre pentru exterminarea unor politisti, a declansat
acte criminale, în care înfumurarea si detinerea puterii printr-o înalta functie, acest Ministru de
interne, care avea datoria suprema de apara siguranta nationala si interesele legitime ale subalternilor
sai, a creat un exemplu de eliminare a „politistului de cariera”, producând asasinarea domnului Bogdan
GIGINA, facând referire INDIRECT o grava amenitare la viata Comisarului Sef, Mihai CARP.
b) Toata Politia Româna a înteles ca este supusa unor ordine criminale extrem de periculoase,
stiut fiind ca „procurorii si judecatorii” sistemului de STAT MAFIOT sunt cei care dispun în
ultimatum solutionarea cauzeleor penale.
c) Procurorii „delegati” de numitul NITU TIBERIU la VASLUI au stabilit ca vinovatia apartine
procurorilor pentru asa zisa ramânere în libertate a celor 7 infractori alesi de mafie victime de viol, ce
copiase nu întâmplator la indigo violul cazului de la Giurgiu, nepedepsit de Justitie si mascat de presa
complice, platita si acesata din banii murdari.
d) Se constata indubitabil si fara echivoc ADEVARUL potrivit caruia în România nu numai libertatea
devine o marfa, ci si violul si omuciderea. Cât se platea pentru astfel de acte abominabile? Stim doar
ca exista o sursa colosala de bani adunati din Jaful National al României!
e) Ce mai ramânea de facut crimei organizate în conditiile în care numitul NITU Tiberiu a avut
surpriza sa constate ca domnul Mihai CARP îsi facuse datoria la Vaslui? Cu viclenie probabil sub
presiunea baghetei staniliste DNA s-a dispus prin forta un al treilea control, în paralel urmaridu-se
eliminarea prin crima acestui domn „politist de cariera” extraordinara, care nu la întâmplare a fost
decorat de Presedintele Klaus IOHANNIS.
f) Considerente potrivit carora s-au creat conditiile de LEGITIMA APARARE a POPORULUI
ROMÂN, si când urmare a conditiilor cerute si impuse de legile în vigoare pentru existenta Statului de
drept, Presedinta AMR, Gabriela BALTAG si domnii: Ambasador la SUA George MAIOR; Generalul
Florian COLDEA; Director SRI, Eduard HELVING; Comisar Mihai CARP; Comisar Liviu MUNTEANU;
Comisar Ionel MIRICĂ ; Membrii CSAT în frunte cu presedintele în exercitiu, Klaus IOHANNIS; Actualul
Guvern CIOLOS în toata componenta sa; domnul Bogdan GIGINA si politistii ucisi, precum si tinerii arsi
de vii la spectacolul COLECTIV carora nu le cunosc numele; tânarul militar Laurentiu GHENOIU caruia
i-a ramas petele de sânge pe tricolor marturie a crimei organizate continuitate de dictatura ceausista,
TOTI se identifica adevarate personalitati în materie de aparare a valorilor sociale si sigurantei
nationale si internationale, care astfel se inscriu eroi si martiri ai perioadei istorice postdecembriste.
g) Cea mai grea misiune a cazut pe umerii Presedintelui României, Klaus IOHANNIS si care în
conformitate cu prevederile LIGITIMEI APARARI a poporului român are nevoie de sustinere
profesionala din partea SRI, CSAT si Politia Româna si evident o sustinere populara pe întreg cuprinsul
tarii, precum si in Uniunea Europeana, cu aportul direct adus de toti românii de buna-credinta.
86. Tentativa la viata Sefului Comisar de la Politia Vaslui confirma existenta INTENTIEI DIRECTE
de a fi eliminat prin actul criminal calificat exercitat pentru apararea „cheilor” numitului BASESCU
Traian, fost presedinte al României, care a reinstaurat în România dictaura, însa mult mai agresiva
decât cea a lui Ceausescu Nicolae, perversiunea si viclenia luând drumul unei democratii falsificate.
a) Va rog sa observati ca la data de 18 octombrie 2015, data când s-a aflat ca domnul Mihai Carp (foto
p.26) a subit un act criminal cu numai o zi înainte, numitul OPREA Gabriel, nu mai era în functie, ca
urmare a evenimentelor tragice de la CLUBUL COLECTIV din 10 octombrie 2015, când poporul român
îsi execrita rolul sau democratic, conducând la demisia guvernului PONTA; guvern care a tinut sub
tacere penala toate catastrofele infractionale comise de guvernul BOC asociat cu fostul
presedinte Basescu Traian.
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Sursa fotografii: Sesizare penala / Ancheta jurnalistica , Marti, 1
sept. 2015, pag. 1/11 – 2/11, reprezentând descrierea faptelor
penale, codificare secreta între membrii crimei organizate, prin
recunoasterea fondului documentului – cu „albastru închis” ca
reper pentru exterminarea nazista a Comisarului Sef, Mihai CARP
Inregistrare act criminal la I.P.J. Vaslui,
„18 octombrie 2015, ora 15:28”(...)

Disimularea crimei organizate
folosind cu viclenie
pentru procurori culoare
albastra a uniformei
Politiei Române, de catre Sefa DNA,
„Vineri, 6 noiembrie 2015”.
Acesata se constituie proba produsa
pentru sustragere de raspunderea
penala

87. Va rog sa observati si sa analizati coierenta înregistrata pe timpi de actiune, asa dupa cum
metodele juridice pentru aflarea adevarului, respectiv cele de deductie logica si analogie, ne
releva în Stiinta dreptului INTENTIA DIRECTA de atentat la viata Comisarului sef, Mihai CARP.
a) Primul timp de actiune: 1 septembrie 2015 , inregistrarea la IPJ Vaslui a petitiei-ancheta jurnalistica
si când a fost divulgat codul secret de comunicare între membrii crimei organizate – culoarea
„albastra”, reprezentând identificarea uniformei Politiei Române, vizând politistii care au întocmit si
dispus dosare de urmarire penala si predate procurorilor condusi de numitii NITU TIBERIU si KOVESI
LAURA-CODRUTA; dosare care în drept se înscriu „proprietatea intelectuala” a Politiei Române. Aceste
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dosare au devenit „interes de SCOP” în grupul de crima organizata, însa doar cele care vizau
judecatori, procurori, primari si anumiti demnitari, de regula cei care deveneau martori jenanti pentru
acestia. Sitemul dictatorialo-criminal, aparând interesele functionarilor publici calificati în savârsirea
faptelor penale în eliminarea a tot ceea ce îi jenau.
b) Al doilea timp de actiune: 18 octombrie 2015 – atac celebral, indirect publicat ca fiind „suspectat”;
jurnalistul doar lasa sa se se înteleaga ca este vorba de „suspiciunea” unui atentat la viata sefului
politiei de la Vaslui. Ceea ce scoate la iveala ca organizarea crimei de înaltii functionari mafioti este
cunoscuta o forta extrema, teroarea luând locul dreptului fundamental la libertatea de expresie.
c) Al treilea timp de actiune : 6 noiembrie 2015, defineste disimularea actului criminal divulgat de
justificarea din textul informatiei (foto), prin
care se retranseaza adevarul ce este scos la
iveala de urmatoarea expresie : „procurorii si
ofetiterii de politie se afiseaza mai nou, cu geci
de culoare albastru închis”.
d) Se observa ca jurnalistul ocoleste cu
înteles inteligibil expresia „sursa de inspiratie”
a
petitiei-anchenta
jurnalistica
din
01/09/2015, înregistrata la Politia Româna
de la Vaslui, luând drept alibi sursa acolo
unde Sefa DNA a sfidat ani la rând România
pe banul public al poporului român, si anume „filmele americane”. Este o disimulare impecabila, pe
care jurnalistul cu transparenta profesionala în comunicare divulga complicitatea DNA.
e) Mai mult, prin expresia simpla dar atât de profunda [ mai nou], jurnalistul lasa sa se înteleaga fara
alte dubii ca asistam la o dublare ilegala de uniforma, deoarece aceasta a fost stabilita deontologic prin
lege doar pentru Politia Româna, ci nu si pentru procurori, caz în care „ofiterii de politie judiciara din
DNA” nu puteau fi decât cadre active din cadrul Politiei Române, care dispuneau deja de aceasta
culoare albastra a uniformei.
f) Astfel se divulga COMPLICITATEA Sefei D.N.A. în crima organizata de Prachetul Genaral al României,
cu concursul dircet al reprezentantilor acestora: respectiv numitii NITU TIBERIU si KÖVESI LAURA-CODRUTA.

g) Se creaza un alt precedent istoric: raspunderea penala a înaltilor functionari se negociaza între
dânsii, înainte de a se pune sub urmarire penala, calculându-si cu viclenie sansa obtinerii celei mai
favorabile fapte sau chiar de a iesi de sub urmarire penala.

h) Mai mult acestia se înteleg între dânsii chiar sa semneze documentele doar cu semnatura
indescifrabila, fara a indica numele si prenumele procurorilor pentru a da ajutorul colegului procuror
infractor sa obtina probe provocate în dosarele penale internationale sau nationale, unde sunt vizati
suspecti ca au emis acte false.
j) Numita subalterna KÖVESI procuror sef DNA, probail mizând ca are pile la Ambasada SUA, si un
pasaport de cetatenie americana, pentru a intimida DIRECT si la OBIECT JURIDIC superiorul procuror
general NITU Tiberiu.

88.

Faptul ca domnul Comisar sef al Politiei Române la Vaslui, Mihai CARP se afla acasa la data
declansarii fara alte dubii prin crima premeditata atacul cerebral, nu înlatura caracterul activ al
atributiilor de serveciu, stiut fiind ca toate cadrele militare, din care fac parte si cateoria politistilor,
acestea si in toiul noptii trebuie sa fie pregatite de interventii, pentru apararea ordinei publice si
sigurantei nationale.
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89. Va rog sa observati frica jurnalistei Simona Voicu de a se bucura de dreptul fundamental al
libertatii de expresie, autocenzându-si exprimarea, doar insinuind INDIRECT vocabularul de
specialitate juridic dat sensului cuvântului „suspectat” ca a suferit un atac celebral, inteligibil pentru
legitima aparare, transferând latura juridica pe cea medicala.
a) Pentru a nu se scapa din vedere
latura juridica, jurnalista s-a îngrijit sa
deschida mintile cititorului ca pe fond
este vorba de un atentat la viata
Comisarului de politie, accentuând cu
foarte mult curaj informatia depusa
proba aici în stânga cu textul care
dezleaga informatia si care elucideaza
fara alte dubii actul criminal intervenit, probat de „surse medicale”.
b) Dezvaluirea : „Comisarul Mihai Carp nu este cunoscut cu antecedente medicale”, ne
demonstreaza intentia directa criminala exercitata prin viclenie.
c) Deasemeni precizarea ca dumnealui activa sportiv, ne dezvaluie conditiile vitale, care l-a ajutat sa
nu-i cedeze metabolismul.
d) Toate acestea nu pot sa ramâna
pe fractiunea unui mister si trasi la
raspundere cei care au avut
INTERESUL PERSONAL sa fie
aparati prin crima organizata.
e) Considerente pentru care la
prezenta s-au acumulat suspiciuni
rezonabile sustinute de indicii
temeinice, care releva legaturi de
cauzalitate, privind savârsirea cu
premeditare
a
crimei
asupra
Comisarului Mihai CARP.

f) Nu poate fi lasata la întâmplare
cariera unui cadru militar care si-a
riscat viata continuu, activând la cele mai grele atributii de serviciu pentru a apara siguranta
cetatenilor si a Statului Român!!!

g)

Decorat de Presedintele României, Klaus IOHANNIS, Comisarul Mihai CARP ridica marea
problema a cadrelor militare de merit decorate si de alti oficiali interni si internationali, când
INTERESUL PERSONAL a celor incompetenti, devine drept MOBILUL crimei organizate, meritul fiind
anihilat pentru prima data în Istoria României de o Justitie de Jaf National.

Capitolul V
Supravetuirea cetatenilor români în fata CRIMEI ORGANIZATE cu concursul Justitiei

90.

La data de 29 August 2014, siliti de circumstantele crimiei organizate la nivel înalt, care ne
impiedecau sa intram în România si sa ne reîntoarcem la Vaslui, unde am construit cu fortele mele
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proprii o casa tip VILA, având o valoare consistenta si unde ma astepta fiica mea, întreaga familie am
decis sa ne adresam cu o plângere la Parchetului General al României, întrucât Justitia prin judecatorii
sai, intrase într-un grup de crima organizata la VASLUI, având în centrul acestuia, pe numitul ISTRATE
Ionut, activ în cadrul politiei judiciare in criminalistica la Bucuresti, si care se infiltrase in sânul familiei
mele, simulând ca se va casatori cu fiica mea, pe care o cunostea din anii de liceu.
a) Datorita circumstantelor create de crima organizata, aceasta plângerea penala din 29/08/2014 nu
putea fi întocmita fara sa fie vizati înaltii demnitari si guvernarile, care jefuisera poporul român, dar
unde numitul NITU TIBERIU, procurorul general aflat la acea vreme in exercitiul funtiei sale era vizat
ca suspect, favorizând infractorii. Plângerea are 60 de pagini si a fost transmisa din Franta pe faxul
Prachetului General, în România.
b) Datorita importantei nationale, aflând ca întreaga familie este vizata pentru disparitie prin crima
organizata, am lasat CONTINUITATEA de aplicare a legii penale, sotului meu de cetatenie franceza si
copiilor mei, precum si rudelor mele pâna la gradul IV, toate originare din localitatea VALENI.
c) Deasemeni am lasat drept CONTINUITATE de aplicare a legii penale române si pentru toti
cetatenii români interesati de soarta si destinul României.
d) Condiserente pentru care „Plângerea penala din 29 august 2014” a devenit – PLÂNGEREA
POPORULUI ROMÂN – si care la ora actuala are înca 73 de semnatari, ceea ce face sa se pastreze
caracterul penal al acesteia.

91. Necesitatea plângerii penale din 29 August 2014, venea ca urmare a unei cercetari defectuase
si asociere cu infractorul, când DNA IASI, s-a folosit de plângerea penala pe care am transmis-o tot prin
fax din Franta la data de 14 iunie 2013 si care a servit drept fabricare probe false pentru numitul
AGAFITEI VASILE, judecator sindic la TRIBUNALUL VASLUI, în dosarul civil nr.89/89/2013, (foto)
dintre care depun cea mai oribil act înfaptuit de Justitie, care desi pe fond avea „autoritate de lucru
judecat”, s-a re-rejudecat aceeasi cauza, dupa ce judecatorul mafiot, el-însusi se pronuntase asupra
cauzei, instanta în drept, fiind dezinvestita si când niciun judecator de la instanta din speta nu mai
avea drept sa revina asupra opiniilor si parerilor pronuntate.

92.

DNA Iasi a urmat acelasi model al sefei la Bucuresti. ABUZ în SERVICIU si favorizarea
infractorului, care nu-i asa, infractorul fiind judecator activ în Mafia Justitiei Române –M.J.R. – nu putea
fi suparat sau deranjat în savârsirea continua a infractiunilor.
Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
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a) Rezulta ca judecatorii si procurorii români (cu mici exceptii) si-au insusit dreptul de „magistrati”
pentru a se asocia în comiterea de infractiuni cu scopul de înlaturare a justitiabilor prin crima
organizata, ceea ce divulga ticluirea atacului prin expresii mincinoase exercitate fara jena si urma de
bun-simt de catre Justitiei, precum ca, SRI ar fi devenit „vectorul” de înabusire a dreptului fundamental
exercitatat de „justitiabili”.
93. De mare importanta ramâne faptul ca TOATE aspectele POZITIVE indicate în „Plângerea
poporului” din 29/08/2014 au fost transformate in magistrale de atac mafiot, paralizând si tulburând
viata românilor si uimind o Europa întreaga, care ulterior acestor atacuri avea sa sufere la fel.
94. Astfel au devenit victime pe rând: FAMILIA MEA si rudele pâna la gradul IV; POLITIA
ROMÂNA; ASOCIATIA MAGISTRATILOR din ROMÂNIA; LOCALNICII comunei VĂLENI;
SUBSEMNATA – Maria CROCY, scriitor/jurnalist/Jurist, fiica lui Dumitru si Maria AVADANI – si
COMISARUL SEF MIHAI CARP, originari amândoi din Văleni; ulterior cazând victime SRI,
ARMATA ROMÂNA – CSAT si POPORUL ROMÂN.
95. Pentru intimidarea poporului român si încurajarea infractorilor s-au creat precedente de
infractiuni abominabile cu intentie directa de crima in coautorat, ce afisau exemple nedepsite ale
autorilor, in special tineri lasati în libertate de catre Justitia Româna Mafioata.
a) Acesti tineri nu puteau sa accepte savârsirea unor astfel de fapte atât de grave, fara sa fie platiti sau
santajati, jocul mizerabil având drept scop sa fie extinsa teroarea la nivel national, apoi chiar la
nivelul Uniunii Europene.
b) Intre înaltii functionari, membri ai grupului de crima organizata s-a instituit un cod de comunicare
prin obiecte, fotografii, scriere, culoare si imagini transmise prin complicitate de anumite canale de
televiziune si jurnalisti ai diverse ziare locale sau nationale.
c) Cel mai puternic cod de comunicare a fost creat chiar in curtea actuala a vilei fostului presedinte,
respectiv numitul BASESCU TRAIAN, care staruie în statuia unui cal negru, anuntând ca va continua
crima organizata, dupa farsa „Calul Troian”, folosita în antichitate în razboiul Imperului Roman, prin
aceasta întelegându-se fapta de propaganda de razboi, în sensul Codului penal în vigoare.
d) „Calul Troian” – devine „Calul Traian”.
e) Aceasta inspiratie l-a încurajat pe numitul BASESCU Traian sa comunice prin acest cod si peste
granitile României; probabil acesta stia cu precizie ca Uniunea Europeana aprobase intrarea legala de
refugiati sirieni pe teritoriul sau.
f) Pregatirea si premeditarea „tâlharilor si dezordiniei” avea drept scop denigrarea si destabilizarea
statelor Uniunii Europene, tocmai pentru ca acesti înlati infractori sa-si produca probe provocate la
Curtea Penala Internationala de la Haga.
g) Pornind de la acest „cod de comunicare” sau înfiripat si legat toate tintele de atac al
grupului de crima organizata de catre acesti
asa zisi demnitari.
96. Am aflat ca s-ar fi creat un model pentru
premeditarea exterminarii familiei mele, unul
dintre cel mai abominabil act criminal prin
cruzime, când s-a regizat prin instigarea a 4
tineri dintr-un sat din judetul Braila (foto)
uciderea unei femei, având promisiunea ca
Justitia îi va lasa în libertate.
a) Una din conditiile impuse era ca victima sa
poarte numele „Marcela” si sa fie „mama”.
b) Începând cu aceasta perioada nefasta
pentru România, crimele si violurile comandate pentru denigrare si înfricosarea poporul român au dat
nastere unui nou fenomen socio-juridic: negocierea libertatii – care potrivit elementelor constitutive
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ale infractiunii si jurisprudentei statului de drept, schimba definitia subiectului de drept, autori de
fapte penale devin victime eligibile, iar obiectul material – cadavrul – victima manifest.
c) Victimele eligibile sunt rezultatul unor negocieri, fie ca urmare a constrângerii prin santaj, fie platiti
cu ban lichid, procurorul si judecatorul devenind deasemeni elemente constitutive „eligibile” pe aceleasi
criterii, ceea ce a condus în paralel nasterea celui mai nociv fenomen juridic: santajismul eligibil.
d) Potrivit sutudiului sociologic pe care l-am efectuat doar 7% dintre magistrati (judecatori si
procurori) si-au pastrat integralitatea, dar care din pacate jeneaza „imaginea de mafiot” si sunt supusi
persecutarii în public pentru a intimida întreg poporul.
97. Astfel membrii crimei organizate si-au codificat premeditarea atentatului la viata mea, drept
urmare esecului de a fi fost eliminata de un criminal în serie pe raza judetului Vaslui, caruia i s-a lasat
disparuta sotia „Marcela”, si care a fost lasat in libertate de catre procurori pâna-n ziua de astazi,
prim-procurorul ȘELARU Vasile, la acea epoca, debarasându-se de ancheta politistului, corect si
profesioanl efectuata, care concluziona indentificarea autorul – preotul, sotul victimei; drept
„recompensa” procurorul-sef a fost avansat in functie la Parchetului General al României unde numita
KÖVESI Laura-Codruta, fusese instalata procuror general – una din cheile lui BASASCU Traian.

a) Ceea ce demonstreaza ca la baza promovarii în functie a magistratilor a stat perversiunea
intelectuala, numitul Basescu Traian din sete de putere a banilor, premeditând-si cu buna stiinta
cadrul unui stat mafiot, poporul român, mai târziu si cel al Frantei si Germaniei, cazând victime sub
egida legislatiei Uniunii Europene.
b) De alt fel numitul ȘELARU Vasile avea sa se ocupe de plângerea penala a subsemnatei, pe care am
trimis-o din Franta în anul 2011, expres în atentia numitei KÖVESI Laura Codruta procurorul general
de atunci, însa acestia evident au facut corp comun cu judecatorii vizati infractori, clasând cauza.
c) Incepând cu acest act mizerabil mi-am dat seama ca VILA mea, proprietate privata este tinta
acestor înalti infractori si ca viata mea va ramâne în acelasi pericol social, ca întregii Românii.
d) Esuarea actului criminal s-a datorat faptului ca în mare secret pe data de 2 februarie 2006 am
parasit casa si copiii, alegând calea celei mai solide culturi europene unde DREPTURILE OMULUI
aveau sa recunoasca CIVILIZATIA ca necesitate umana – FRANTA.

e) Extrem de contrariata de ceea ce se întâmpla in România si observând eleganta si cultul respectului
fata de cetatenii francezi, m-am hotarât sa-mi dau doctoratul pentru o teza în stiinta Sociologia
dreptului la Universitatea Sorbona-Paris, fiind foarte interesata de „originile crimei organizate si
coruptiei”, alegând în acest sens sa fac o cercetare stiintifica privind fenomenul social de coruptie în
Europa de Est, cu tema: „Evolutia sistemului juridic in relatiile dintre România si Rusia”.

f) În 2006 când am parasit casa de frica ca-mi vor ramâne copiii pe drumuri, aveam trei plângeri

penale ce vizau judecatori corupti de la toate caile de atac inclusiv cea de recurs; plângerile erau
adresate Parchetul de pa lânga Curtea de Apel Iasi, dintre care una la Directia Nationala Anticoruptie Iasi.
g) Potrivit promovarii procurorilor se constata astfel ca activitatea profesionala a POLITIEI ROMÂNE a
servit drept materie prima pentru procurori, care au nesocotit probele si anchetele profesionale ale
politistilor în schimbul veniturilor necuvenite pentru avansare în functie.
98. Codul de „mama” a fost luat din textul „Plângerii penale din 29 August 2014”, unde faceam
cunoscut ca sunt „mama a doi copii”, pe care i-am crescut singura, fiind abandonati de tatal lor.
a) Va rog sa observati mentalitatea acestor „Înalti” demnitari infractori, care se folosesc de acea
calitate a victimei de mama, tocmai pentru a sensibiliza publicul si care pur si simplu se aseaza pe
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imaginea televizata publicata pe 2 iulie 2015, un
mesaj scris cu majuscule catre membrii crimei
organizate (foto): „UCISA PENTRU 100 LEI! MAMA
ÎN PAMANT, AGRESORII LIBERI.”
b) Va rog sa observati forta subtila a mesajului
transmis „mama în pamânt, agresorii liberi”, ce avea
sa serveasca altor subiecti de drept „autori eligibili”
sa urmeze crima „fara teama pierderii libertatii”.
Rezulta ca presa este complice!
b) Mai mult au creat acte de cruzimi abominabile
pentru a contrazice ceea ce în textul Plângerii
penale din 29/08/2014, la prima pagina, aratam ca poporul român este caracterizat prin inteligenta si
întelepciune cum nu exista în toata Europa. Faptul ca plângerea penala se impunea sa fie transmisa la
cele mai participative ambasade în viata democratica la Bucuresti, acest aspect pozitiv a luat calea
atacului de denigrare în masa, paradoxal, ilogic si injust, fiind vizata si U.E.
c) Toate femeile ucise dupa acest model erau „mame” cu doi copii de crescut; erau singure si...
evident aveau câte o casa în proprietatea lor. Lesne de înteles de ce criminalul în serie a fost
lasat în libertate!?!
d) Aceasta crima în serie avea înscris ultimul act criminal în 2004, crima organizata fiind descurajata
si efectiv stopata de la instalarea in functie de SEF al Inspectoratului Judetean de Politie Vaslui a
domnului Mihai CARP. De unde si celebra sa conferinta de presa în 2014, prin care afirma ca Politia
Vaslui „monitorizeaza grupurile organizate pentru savârsire infractiuni.”; afirmatie care avea sa atraga
scenariul organizarii unui odios viol la VALENI, stiindu-se ca si dumnealui si eu si rudele pâna la gradul
IV inserat in „Plângerea Poporului” suntem originari chiar din aceasta localitate.
e) DENIGRAREA si PERSECUTAREA avea sa cuprinda tot ce jena ca martori si alte persoane ce vizau
autoritati ce semnase acte juridice CORECT întocmite si care devenise probe inconturnabile în
dosarele judecatorilor si procurorilor corupti ce se asociase pentru crima organizata. Idiotismul
Înaltului functionar devnit vedeta la Antena 3, se oprise la o miza imbecila: Viata domnului Mihai CARP
si denigrarea scriitoarei Maria Crocy.
f) Va rog sa observati ca în societatea româneasca urmare a indolentei si neglijentei
impardonabile a JUSTITIEI în complicitate cu presa, se creaza circumstantele unei psihologii
colective de savârsire infractiuni, când autorii sunt instruiti prin instigare sa comita la indigo acelasi
tip de crima; asitam pentru prima data-n istoria dreptului modern, când psihologia infractorului
ia forma unei patologii colective de contaminare si când transferarea acesteia catre autorii
alesi are garantata libertatea de catre Justitie.
g) Inadmisibil abuzul de putere îsi adjudeca LIBERTEA o marfa, iar VIATA pretul acesteia.

99. SCOPUL creierii acestor precedente avea:
a) Eliminarea familiei noastre, pe orice cale, stiindu-se cu precizie ca voi reveni în tara, de la nimeni

altul decât de la elementul infiltrat in chiar inima familiei mele, în speta numitul ISTRATE IONUŢ, care
poza in chip de „ginerica”, paradoxal cunoscut de mine si copiii mei, pe vremea când acest individ era
elev la liceu, în VASLUI.
b) Denigrarea locului natal, respectiv comuna VĂLENI, precum si scoaterea din cadrul parchetului a
unui procuror si a unui judecator, care jenau prin actele emise ce mi-au servit probe în apararea
proprietatii private de drept dobândita prin Sentinta Civila nr.864 din 19 Aprilie 2010; acesti
specialisti în drept - procurorului Florin SCRIPCA si a judecatoareai MOLDOVANU - au subit
persecutarile Consiliului Suprem al Magistraturii, si surprinzator, ulterior aflând cu stupoare, ca s-a
urmarit drept SCOP, înlaturarea din fuctie a Comisarului Sef Mihai CARP, dar si al Comisarului Sef,
Liviu MUNTEANU, care jenau procurorii superiori prin numeroase dosare devenite proprietatea
intelectuala a Politiei Române si deferite justitiei.
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c) Extinderea violurilor la nivel national si în Uniunea Europeana. Tintele erau deja vizate, tocmai
decând Franta si Germania înlaturase pericolul unui conflict între România si Ungaria. Tratatul de la
Trianon ramânând un act istoric servind ilegalitatilor din urna de voturi.
100. Legaturi de cauzalitate: Dreptul este o stiinta precisa, care releva si demonstreaza
epistemologic ca nu pot exista coincidente dar nici hazardul unor actiuni directe sau indirecte,
premeditarea fiind usor de stabilit dupa mobilul crimei si paradoxal în cauza Statului de drept
Romândupa de comportamentul Justitiei, care lasa în libertate autorii cu scopul de a intimida poporul,
jurisprudenta degenerând într-o practica judiciara de complicitate si asociere cu infractorii cauzelor.
a) Cu alte cuvinte judecatorul mafiot îsi asteapta din timp dosarul, stiind ce va judeca vânzarea
de libertate si costurile de transport al incompetentei si vicleniei, întelese trafic de influienta.
b) Existenta criminalilor lasati în libertate la Vaslui si Braila, stabileste suspiciunea rezonabila a
crimei organizate cu sprijinul procurorilor-generali sau sefi, creindu-se cu intentie directa posibilitatea
unei interventii de scop, facând legatura ca în 2003 si 2004 existau doua plângeri penale privind
acapararea propriatatii mele situate din str.Soseaua Nationala nr.2 VASLUI, prin care relevam gravele
fapte comise de judecatori, dar toti, din cale de atac in cale de atac, de la instanta la instanta de grad.
c) La acea data nu stiam ca si fostul sot era trecut si dânsul pe lista disparitiei.
d) Constatam ca în guvernarea PSD numitului NASTASE Adrian, coruptia luase o amploare
extrema, judecatorii judecau pe falsuri create de ei insisi, sistemul starii de non-drept derapa într-o
Uniune Europeana unde accesul drepturilor omului era primordial.
e) Crima organizata era instalata pe intreg teritoriul României, ceea ce a determinat poporul român ca
in 2004 sa voteze singura alternativa ramasa în negura vremii, numitul BASESCU Traian, care
înconjurat de câtiva scriitori la acea vreme a înselat poporul român, dintre care cel care a convins mai
mult ca sistemul corupt format de Frontul Salvarii Nationale via P.S.D. poate fi schimbat, a fost
scriitorul LIICEANU Gabriel.
f) Iluzia schimbarii a tinut doar 3 zile. Scriitorii îsi tradasera neamul si cultura în care ar fi trebuit sa
existe adevarate radacini ale Cuvântului românesc în consolidarea demnitatii umane!
g) Poporul român a realizat ca Jaful National va continua insa nimeni nu s-a asteptat la asa violeneta;
incompetenta si lipsa diplomatiei politice au ridicat interesul personal la rang de crima organizata,
presa româneasca amplificându-si complicitatea, devnind si ea o marfa.
h) Astfel România a ajuns lagarul genocidului si crimei încontra umanitatii.
i) Mobilul: îmbogatirea peste noapte a celor ajunsi la putere, banul public servind la vânzarea
drepturilor omului, dintre care „dreptul la viata si la sanatate contopite cu dreptul la
proprietate” au ocupat ca strategie criminala de disparitie în masa.
101. Armele crimei organizate de ÎNALTI FUNCTIONARI – denumiti DEMNITARI s-au încarnat în
trupul lor o patologie de atac abominabil, înlantuind rând pe rând: 1) Atacul psihologic cu scop de a
destabiliza tinta aleasa. 2) Denigrarea subiectului premeditat, care dupa interesul de scop urmarit
pot fi: persoane fizice; o comunitate; presedinti ai diferitelor state; senatori sau un stat european în
întrgul sau. 3)Comiterea criemei premeditate. 4) Disimularea crimei savârsite cu o alta „fapta la
indigo” însa de o amploare care sa o acopere pe cea deja savârsita, pentru a se distrage atentia de la
cea deja ajunsa stire în presa.
a) Titlul de demnitar este cazut în desuitudine, iar actul exercitarii puterii satului este înlocuit o forta
de oprimare mizerabila, înabusind orice zvâcnire de educatie, incultura stapânind promovarea nonvalorilor, demnitatea umana balansând într-un bazin al tâlhariilor.
102. Denigrarea poporului român trebuia sa atinga apogeul, deoarece Ambasadele la Bucuresti
ce au fost direct informate cu Plângerea poporului din 29/08/2014 trebuiau dezinformate si îngrozite
de „ cultul criminal al poporul român”.
a) Bineînteles ca se stiau cum stau lucrurile, ele-însale ambasadele întrebându-se : Oare cât mai poate
îndura acest popor român?!
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b) Inteligenta si intelepciunea poporului român stateau ca un bulgare de gheata ce se topea în mintea
bolnava a demnitarilor infractori.
c) În anul 2013 au inventat „violul în 7 ” la Giurgiu, având drept SCOP creerea unui model de
nepedepsire, de o Justitie imbecila,
care lasase cale sloboda si omuciderii.
d) Începând cu aceste acte criminale
poporul român a fost supus unor
agresiuni barbare, violul si crimele
sângeroase
inflamând linistea
publica pâna si a fatului conceput în
pântecele mamelor.
103. Legaturi de cauzalitate:
Fara dubii actiunea violului la VALENI
dupa modelul celui de la Giurgiu a fost
bine ticluita de un expert în materie
criminalistica, care pe de o parte avea
interese comune cu judecatorul AGAFITEI Vasile, de a vinde VILA, proprietatea privata a mea si a se
debarasa de fiica mea ce devenise martor ce jena, iar pe de alta parte sa îndeplineasca dorinta înaltilor
functionari mafioti, având subiect comun si procurorul general NITU Tiberiu de a denigra locul natal
de unde proveaneam, dar nu numai eu, ci si Seful Inspectoratului de politie Vaslui, domnul Mihai CARP,
care incomoda întreg sistemul mafiot cu dosarele penale profesional întocmite.
a) Deschid o paranteza sa pot asterne cu mândrie pentru prima data-n viata mea cuvinte prin care sa
va fac cunoscut ca din VALENI s-au ridicat numeroase personalitati demne de respect
international, cum ar fi: Ilie DIACONU Prof.Univ. de FIZICA la Universitatea Alexandru Ioan Cuza;
Alexandru ZALNESCU Prof.Univ. de MATEMATICA, la ceeasi universitate; Mihai DIACONU, Ing.
agronom cu rezultate stiintifice în materie; AVADANI Elena (sora mea) Ing. economist diplomat ;
AVADANI Maria (verisoara), profesor de informatica, diplomat; Constantin COZMÎNCA – Jurist
diplomat; Bogdan BELIGAN, Jurist diplomat; Mihai CARP militar de grad; Ionica JITARU deasemeni
militar de grad si înca multi altii. Antena 3 a adus un prejudiciu urias locuitorilor din Valeni; cu o
propaganda rusinoasa a asaltat prin denigrare si umilire întraga comunitate, doar pentru ca am
originile la VALENI. Daca Antena 3 ar fi citit romanul meu, „Evadare din vidul tacerii”/Junimea 2005,
nu s-ar mai fi asociat crimei organizate si ar fi facut lucruri care meritau cu-adevarat sa schimbe
destinul României.
b) Acest Individ (Istrate Ionut) are o psihologie complexa de infractor. Ajutat de inteleginta si-a
format in jurul sau un câmp de fabricare actiuni dupa scenerii greu de imaginat ca pot fi trecute în
realitate. Uraste cu nostalgie si o suferinta profunda fetele de liceu.
c) O astfel de tânara inocenta a fost adusa cu INTENTIE DIRECTA în fata unei „dileme”. Altfel
prietenul acesteia nu o suna la telefon.
d) Pentru ca exact la vârsta aceasta o
alta Fata de liceu din trecutul lui, fiica
mea nu l-a mai vrut sa-i fie prieten.
Individul care-mi staruie în minte îl
cunosc, si se pare ca este unul si acelasi
ISTRATE Ionut, ce a suferit mult timp,
visând la Fata de liceu ca se va întoarce
la el, fara sa aiba sansa unei comunicari calduroase in familia lui, care îi displacuse ca se destramase.
e) Individul a suferit palit de o întrovertire pâna a ajuns la spital. Evident ca se uita cu ura de moarte la
Cosmin CRUCEANU, baiatul, care îl înlocuise în prietenia lui cu Fata de liceu, ce pare în povestea
Ralucai, exact cel care a sunat-o si care banuiesc ca stia dinainte ca prietena lui va iesi un pic si cu
fostul prieten, Burada. Individul, adica Istrate Ionuţ, pentru a nu scapa din vedere actiunile Fetei de
liceu, s-a împrietenit cu fratele ei, cu scopul de a avea o legatura permanenta cu „inima familiei”; o
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prietenie extrem de ciudata, observase mama, fiul ei era un copil, numai ce terminase 4 clase, iar el,
Individul în anii de liceu (8 ani diferenta).
f) De-a lungul timpului Fata de liceu si nu si-a mai aflat tihna. Se despartise de Cosmin; distanata intre
facultatile lor era prea mare si o gelozie cazuta din abundenta a ucis in ea toata puterea de a mai
continua. Timpul o hranea numai cu farse si scenarii abominabile, fel de fel. Nu-si putea explica de ce?
La un moment dat a aflat chiar de la mama sa, si acum lupta în felul ei sa înteleaga cum a ajuns o alta
Fata de liceu sa fie racolata victima la aceeasi vârsta când ISTRATE nu a mai fost acceptat în relatia lor
inocenta de prietenie, nu pentru altceva doar ca fetei nu-i placea ca nu învata carte, venea cu mâinile în
buzunar la scoala. Era un fel de a se razbuna pe tatal lui, se recasatorise cu o alta femeie.
g) Fata de liceu, Raluca a trait drama unei razbunari exact ca atunci când atinsese vârsta ei, dar exact
când se despartise de Indivudul frustrat de Fata din liceu. In plus victimizarea Ralucai servea la
denigrarea unei comunitati întregi, cu tinte de înlaturare din parchet doi procurori si evident Seful
Politiei, care a îndraznit sa dispuna de urmarirea penala a unor „fonctionari mofturosi si razgâiati de
crima organizata”. Si cum toate premeditarile acestor idioti urmareau folsoase din foloasele crimelor,
VILA mea nu le îndestula si au atras în jocul lor mizer pe procuroarea BUZATU, din câte am înteles s-ar
parea dupa nume ca este fiica prefectului Buzatu si a doamnei Corina CRETU, cea care dispune de
fondurile europene în regiune. Banii!!! Sa curga banii pentru Justitie!!!
h) Pe o falsa bucla a timpului acest Tip, Istrate Ionut devenit tiparul de monstruozitate, îi
demonstreaza Fetei de liceu (fiica mea) dupa o naucitoare hartuire de viata, ca numai si numai el o
iubeste si în februarie 2012, o detremina sa revina alaturi de el, pentru todeauna, mintind cu ochii
îngropati în pasiunea „tâlhariei si dezorodinii”. Se uita în largul orizontului! Îsi simtea constiinta
strânsa ca de un forceps. Isi amintise de Cosmin si o privea pe fiica mea dezlantuit într-o frenezie a
razbunarii. Stia ca soarta ei era pecetluita pentru sclavaj sexual, iar pentru Cosmin venise timpul când
sa-l vada si pe el în spital, strâns de durere ca nu are fiinta iubita alaturi. In prag de sarbatori de iarana,
pe când se pregateau de nunta, mireasa lui Cosmin, Maria a cazut moarta într-un accident de masina în
timp ce se-ntorcea acasa; se pare ca frânele autoturismului au lasat-o sloboda.
i) Un alibi s-a ivit pâna-n zori de ziua: Mireasa era top model la Chisinau, si ar fi avut dusmani.
j) Dupa aceeasi psihologie infractionala „frâne slobode”, presedinta Asociatiei Magistratilor din
România, doamna judecator Gabriela BALTAG a suferit multiple fracturi si traumatisme, scapând cu
viata ca prin minune.
k) Inasa pentru ca aceasta personalitate a figurat în Plângerea Poprului din 29/08/2014 ca
reprezentant al AMR unul din pilonii de rezistenta întelectuala în lupta mentinerii STATULUI de
DREPT, dânsa a intrat la fel ca Politia Româna în atentia înaltilor functionari militanti ai crimei
organizate, suferind persecutari, cu scopul de a fi drept exemplu pentru toti judecatorii cinstinti sa
îndrazneasca a mai lua atitudine de legitima aparare a Statului de drept Român.
l) Dupa ce numitul Istrate Ionut a fost descoperit ca face parte din crima organizata de înalti
demnitari, si ca era pe punctul sa-mi deporteze fiica pentru trafic de fiinte vii, acesta a fugit pe urmele
fiicei mele, în Franta. Aveam cunostinte ca
dupa o nereusita infractionala, definita în
dreptul penal tentativa, îi sta în psihologia
infractorului
continuarea
aceleasi
infractiuni, însa pe actiuni premeditate
mult mai violente.
m)
În Franta acest individ a fost
suprins în recidiva în TREI rânduri, ceea
ce m-a determinat sa iau masurile legale
ce se impuneau în astfel de circumstante.
Si acum nu pot sa-mi gasesc alta ratiune a
declansarii actelor de terorism la Paris,
anuntate mai întâi cu o catastrofa produsa
de un sofer român în statia Sainte Isidore,
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Nice, în regiunea unde Istrate I. se afla, la numai 60 de km, la Roquesteron. Nu pot sa nu ma gândesc ca
si la acest vehicul pe soferul român îl lasase frânele, iar directia lui era spre Aix-en-Proveance unde stia
ca autoritatile franceze aflase de existenta lui suspecta pe teritoriul Frantei. De observat ca au început
sa se înregistreze acte teroriste si în Olanda, cu acelasi scop, intimidarea Curtii Penale Internationale.
n) Recent în Aix-en-Provence a fost înregistrat un act terorist, constatând ca se fac pasii eliminarii
fiului meu, fie prin inscenarea savârsrii unei fapte penale, fie la un viitor atentat terorist, sub acelasi
model „bani luati din caseria unui Casino”, si când fiul meu sa cada victima unei disparitii, facând acum
o legatura de cauzalitate, numitul Istrate l-a „ajutat” prin influienta pe fiul meu sa devina „scrupeur” de
Casino, cursurile de formare, facându-le la Aix-en-Provence, platind o suma exorbitanta, peste 5000€,
si care ar corespunde „jafului terorist” de 4000 €, potrivit psihologiei lui Istrate Ionut de a obtine ilegal bani.

o) Cu atât mai mult ca prima catastrofa de la Sainte Isidore, Nice, avea loc exact in perioada când a fost

surprins cum îsi pregatea terenul disparitiei fiicei mele, denigrarea acesteia, în chip mafiot si cu o
viclenie excesiva începuse sa puna la îndoila DEMNITATEA EI DE FATA, astfel încât nici jandarmii sa
nu ramâna surprinsi de disparitie. Lesne de înteles ca fiica mea, dar si fiul meu, prinsi ostatici acestei
violente crime organizate, zic si fac tot ce le cer, dupa situatie, asa întelegând sa recurga la legitima
aparare; frica i-au paralizat complet, iar pericolul social este cu atât mai ridicat cu cât, copiii mei au
devenit „martori jenanti” si pe teritoriul Frantei.
p) Numitul ISTRATE Ionut în viclenia lui experimentata profesional în criminalistica judiciara, în
repetate rânduri si-a provocat probe sa le trimita procurorului de caz la dosarul nr.53/P/2014 unde
este urmarit penal pentru fals în documente si crima organizata.
q) Am aflat astfel într-o discutie de rutina cu fiica mea la telefon ca a primit o un document de la
Tribunalul de Cannes prin care se arata ca faptele de care este acuzat in România nu exista si ca poate
(fiica mea) oricând sa faca o plângere împotriva mea. Ma întelsesem sa-mi trimita acest document pe
adresa de e-mail chiar in seara de 14 octombrie 2014 când discutasem. Nu am mai primit nimic.
r) Mai mult aveam sa constat, nu numai ca fiica mea era sechestrata, dar si persecutata, fiindca la un email mi s-a dresat cu ostilitate, sa fie lasata în pace, ceea ce nu o caracteriza.
s) Am început o ancheta jurnalistica si am aflat adevarul. La TRIBUNALUL din CANNES nu exista nicio
hotarâre sau un alt document pe numele fiicei mele. Dar nici la un alt Tribunal din circumscriptie.
În traducere din franceza în româna:
D-na Maria CROCY
13 rue des Petits Ponts
06250 MOUGINS

Tribunal de Instnta Cannes
19 Bd.Carnot
06410 CANNES

Domnule Presedinte,
Va cer o fotocopie a judecarii de catre Tribunalul de Cannes
relativ la dosarul penal vizând Procesul Verbal al
jandarmeriei MOUGINS din 11 Iulie 2015 la ora 17 si 25
min.
Acest Proces Verbal concernea persoanele urmatoare :
1°) CROCY Maria, în calitate de depozant plângere ;
2°) COZMA Diana-Maria, victima.
Cordialitate,
Intocmit la Cannes 5/11/2015
Semnatura indescifrabila (C.M.)
Amprenta stapiliei de primire la Tribunalul Cannes are scris
în tus albastru : Platul Justitiei/ si în tus rosu-5 NOV.2015
In stânga este imprimata aceeasi stampila su data de iesire,
scris de mâna si semnat în pix albastru de catre Grefierul
sef : « Nimic la aceste nume/2/12/15 »
Traducerea efectuata de jurist, Maria Crocy
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t) Este foarte posibil la dosarul penal Nr.53/P/2014 de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Vaslui, sa

fie depusa in fals documentul scris de mâna, (foto p.36/75), care pe margine, în dreptul acoladei ce
indica numele aratate la punct.1°) „CROCY Maria în caliatate de petitionar” si 2°) „COZMA Diana-Maria,
victima” este scris de mâna cu pix albastru, semnat si datat, 2/12/15 de Prim-grefierul Tribunalului
Cannes, înserând: „Nimic la aceste nume”, ceea ce infirma existenta vreunui document pe numele fiicei
mele, Diana-Maria COZMA, care sa ateste ca numitul ISTRATE Ionut ar fi beneficiat de un document
emis de acest Tribunal, indicând ca nu a savârsit infractiunile pentru care este suspectat în România.
104. Fata de aceasta actiune directa savârsita de catre numitul ISTRATE Ionut, se constata
indubitabil si fara echivoc, ca acesta o sechestreaza pe fiica mea, în forma continuata, tragând de
timp sa-si atinga scopul urmarit in cercul de crima organizata de unde vine din România, în acelasi
timp aducând un grav prejudiciu porului român, precum si Tribunalului Cannes, din Franta, care ar fi
complice de elibarare acte false prin complicitate si astfel sa-i serveasca infractorului drept proba
provocata, cu scopul de a se sustrage de la responsabilitate.
105. Or, numitul ISTRTE Ionut este
racolat drept cobai de judecatorii si
procurorii, care se asociasesera pentru
acapararea proprietatii mele, cu falsuri,
atragând în concurs si pe primarul
municiupiului Vaslui, respectiv pe
numitul PAVĂL Vasile; un asa zis
politician infumurat de succesul crimei
organizate care-l propulsase chiar în
fruntea urbei.
a) Cu toate ca exista autoritate de lucrul
judecat depusa dovada autentica în
dosarul
civil
nr.89/89/2013
al
Tribunalului; cu toate ca însusi
judecatorul mafiot AGAFITEI VASILE a
facut o manevra de suspendare a
judecatii, cu scopul de a obtine o
sentinta prin Judecatoria Vaslui,
încalcând prin ABUZ in serviciu,
competenta de conflict al unui proces, ce
trebuia sa fie deferit instantei de grad ierarhic superior, cu toate acestea Judecatoria Vaslui prin
solutionarea dosarului nr.4033/333/2013, având ca obiect „anulare act nulitate absoluta partiala act
juridic si repunere în situatia anterioara”, a respins la fond actiunea, însa nu ca ar fi fost un judecator de
caliatitate, ci pentru ca plana o ancheta penala, unde falsurile grosolane uzate, erau exact aceleasi
depuse la cauza judecatorului ramas în istoria jursprudentei de mafioti, AGAFITEI VASILE.
b) În apel s-a sperat o alta catastrofa juridica; judecatoarele amândoua pregatise prin viclenie, ele
însele falsuri, prin instigare atragând si factorul postal în cercul lor de mafioti.
c) O alta plângere penala, si faimosul apel de la acelasi Tribunal Vaslui a mentinut sentinta de la fond
al dosarului 4033/333/2013, prin Hotarârea nr.773/2014 din 24.09.2014, infirmand ca ar fi fost
vorba de o frauda în actul notarial întocmit.
d) Cu toate acestea numitul AGAFITEI Vasile trece cu buldozerul peste toate aceste constatari legale,
pâna a se strecoara ca un tâlhar în Camera de Consiliu, dupa ce instanta fusese dezinvestita legal si nu
mai avea dreptul sa judece cauza la instanta respectiva; avea mare nevoie de probe pentru DNA
Iasi, care l-a favorizat dându-i ajutor sa scape de urmarirea penala.
d) Agafitei Vasile a continuat fara rusine sa-si frece pumnii pentru a ma deposeda de casa mea muncita
cu multa iscusinta si pricepere si multe, multe lacrimi, când eram femeie de afaceri la propria-mi
societate comerciala cu rezultate deosebite, fiind singurul om de afaceri de la Vaslui în anul 1995
invitata de Camera de Comert si Industrie a României sa particip la un târg international in Italia la acea vreme.
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e) Milioane de lei am adus aport la bugetul statului, si iata care mi-a fost respectul!!!
f) Cu toate ca la DNA Iasi am revenit cu un fax din Franta, relatând aceste grave încalcari, cu toate
acestea s-a recurs la ajutorul crimei organizate pentru eliminarea familiei întregi.
Rezulta ca Justitia Româna a ajuns o epava a Statului de drept si când este nevoie de REEDUCAREA
judecatorilor, cu exceptia a 7% din efectivul activ în sistem, astfel încât sa ajungem sa ne aliniem în
rândul stateleor Uniunii Europene în întocmirea actului justitiei.
g) Este de recomandat sa se faca o absorbtie masiva dintre judecatorii proaspat promovati, care fara
îndoiala nu au putut fi de acord cu toata mizeria adunata în Justitie. Nu se poate face justitie fara onoare!
106. Dupa data de 15 APRILIE 2013, am aflat ca numitul ISTRATE IONUT, era SEFUL unei crime
organizate si bande de proxeneti în România cu retele în Europa. Mi s-a spus la acea data sa fiu
foarte prudenta ca acesta urmareste captarea imobilului meu din Soseaua Nationala Nr.2, Vaslui, si ca
se foloseste de fiica mea, Diana-Maria doar pentru a afla secretele de familie si a cunoaste
corespondnta legata de un proces deschis la Vaslui expres de mine pentru a avea rezultatul respectarii
autoritatii de lucru judecat de catre Justitia Româna, si care privea cercetarea stiintifica pentru teza
mea de doctorat la Universitatea Soprbona – Paris.
a) Mi s-a mai spus ca in final se urmareste distrugerea familiei mele, aflând ca fiica mea va fi deporta
pentru sclavaj sexual. La acea vreme nu am putut sa cred nimic, mi se parea o halucinatie irationala.
b) Totul mi se parea o fictiune cu imagini incredibile. Insa am luat in consideratie ca ar fi adevarat,
stiind ca am parasit casa si copiii sub amenintarea ca voi fi ucisa, pe 2 februarie 2006 si am urmarit pe
acest individ, ISTRATE, care fiind licentiat în drept si cu experienta în criminalistica, mi s-a parut la un
moment suspect, aflat pentru prima data in vizita in familia mea din Franta, de sarbatorile de Paste
2013, mi-a dat indicatii contrare procedurii cum sa întocmesc o plângere penala, care viza pe numitul
AGAFIŢEI VASILE de la Tribunalul Vaslui, ce încalcase grav „procesul echitabil si impartialitatea”,
transformând „independenta justitiei” într-un grajd public.
c) Vestea ca fiica mea va fi deportata pentru sclavaj sexual, chiar de acest pretins „viitor ginere” m-a
obligat sa fac investigatii, si ajutata de colegi, am aflat ca fiica mea, Diana-Maria urma sa fie deportata
la Lausanne – Elvetia, cu sprijinul unui proxenet, coleg de trafic femei, complice al numitului ISTRATE
Ionut. Aflasem ca proxenetul din Lausanne se instalase pe un site francez, „edraling” cu scopul de a
captura femei.
d) În august 2013 ma înscriu pe acest site. Mi-a fost usor sa dau de individ pentru ca-i aflasem numele:
Georges IONESCU. Mai stiam ca numele lui nu corespundea cu cel real si ca parasise România cu
pasaport fals, alaturi de înca doi camarazi, care s-ar fi localizat unul in Austria si celelalt în Germania,
tot cu pasapoarte false. Mi-a fost foarte greu sa îmbrac haina unui actor si regizor si sa-l descopar
proxenet. Avea 60 de ani, împliniti. Mi s-a parut totul o farsa, întrebându-ma cum un barbat în toata
firea la 60 de ani se ocupa cu trafic de femei?
e) Georges IONESCU (foto)comunica într-o limba franceza impecabila. Farmecul verbului francez a
fost rupt în momentul în care l-am întrebat originea; stiind ca este român eram aproape sigura ca va
minti. Dar nu, a scris dintr-o rasuflara ca este originar din Bucuresti, dealtfel numele meu de atunci
„COZMA MARIA” îi dadea garantia ca
sunt românca. Cum era firesc am
continuat comunicarea in limba
româna. În momentul în carea a aflat
ca sunt scriitoare si ca am publicat
diverse volume, printre care si
poeme, acest individ imediat a
început sa se exprime în versuri, pentru
a ma atrage într-un univers literar si sa
ramân în zona lui de captura.

f) Am

constatat ca aveam sa
descopar un tip extrem de inteligent
si ca trebuia sa fiu extrem de prudenta. Spunea ca în Elvetia lucreaza în domeniul electronic-informatic
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si ca are propria lui firma, la fiecare e-mail transmis lasând adresa si numerele de telefon de la
intreprinderea lui.
g) Totul era regizat într-o aparenta normalitate, ceea ce presupunea sa fiu extrem de putreda.
La un moment dat mi-a propus sa-mi deschid un cont „skipe” pentru a ne vedea când comunicam.
Spunea proxenetul: „Acesta spune totul!”
h) Cu toate ca nu stiam ca exista acest mijloc de comunicare, i-am urmat sfatul pentru a nu lasa loc de
banuieli. Mi-a mai propus sa-mi
creeze un site, pe numele meu,
atunci, MARIA COZMA, (foto) în
octombrie acelasi an, schimbându-l în CROCY Maria, urmare a casatoriei legale, dupa o viata de cuplu
de 4 ani cu domnul Pierre-Richard CROCY.
i) Am acceptat sa-mi creeze acest site doar cu conditia prezentarii unei biblioteci virtuale de cultura
româneasca, unde pe un raft sa-mi public virtual toate volumele mele deja editate. A creat acest site,
însa dupa ce mi-a trimis modelul care afisa o încapere virtuala cu o bibioteca lipita de un perete si un
pat dublu ce plutea pe niste valuri, l-am conditionat sa lase doar biblioteca. Ceea ce nu a facut-o! Foarte
interesant era obsedat sa-mi stie adresa unde locuiesc. Dupa numarul de telefon pe care-l avea, adresa
nu mai corespundea. Evident am avut grija sa-l împiedec sa nu o afle. Pentru a ma convinge ca este
interesat sa „întemeiem un cuplu” mi-a trimis diverse fotografii „captura ecran” surprinse pe „Skipe”
(foto) (mardi 6 aout 2013, 19:19:28).
j) La un moment dat face o greaseala
fundamentala: trimite o fotografie creata pe
harta regiunii unde stia ca locuiesc, Mougins
(foto). Am simtit un frig în spate, nelinistea
paralizându-mi fiecare celula, pentru ca mi-am
dat seama ca are in intentie directa sa ma
captureze si pe mine în traficul de femei.
k) La acea data aflasem de codul textului scris
în albastru între membrii crimei organizate
unde facea parte si numitul ISTRATE Ionuţ.
Astfel aveam sa ajung la un alt indiciu care
confirma ca exista cu adevarat o retea
internationala de trafic de femei pentru sclavaj
sexual, un fenomen infractional exrem de
periculos, care în limbajul jurisprudentei franceze am aflat ca este asociat cu o „ secta”.
l) Dupa imaginea trimisa cu harta regiunii Alpilor Maritimi din Franta, care m-a uimit prin mesajul
„ales” catre alti membri ai retele, chiar si forma buzelor, ceea ce demasca complet psihologia
infractorului, mi-am dat seama ca numitul IONESCU Georges este în leagtura cu SEFUL de prostitutie
ISTRATE, deoarece a încercuit un loc anume pe harta unde indica ca are legaturi cu alti proxeneti, în
plus cu creionul electronic a marcat pe un segment desenat „10 km”.
m) Imaginea astfel tarnsmisa a fost creata în acelasi timp când discutam cu dânsul pe „Skipe”, si miam recunoscut uimirea de pe chip când, proxenetul a început sa-mi explice „ceva ce trebuie sa stiu” si
anume ca are Diabet si ca se trateaza singur, folosind 3 seringi pentru fiecare medicament în parte,
prezntându-mi pe imaginile skipe un fel de stilori, explicând-mi fara nicio noima ce rol are fiecare imparte.

n) Atunci mi-am dat seama ca arma de atac era unul dintre aceste „stilolui”, pentru a paraliza victima

prin admnistrarea unei doze de tranchilzant.
o) Am analizat mult timp de ce aceasta harta, mi-a trimis-o expres? Ei bine în mintea bolnava a acestor
specimene de infractori lasa victimei anume indicii confuze, ca apoi dupa ce este rapita sa i se
reproseze ca i s-a pus in vedere ceea urma sa i se întâmple, considerându-se un accept.
p) Aici viclenia infractorului atinge cote halucinante! A încercat in repetate rânduri sa-i dau adresa
mea unde locuiesc; l-am convis ca este prematur sa-mi cunoasca adresa. Vazând ca nu poate sa afle
adresa mea, si-a programat pe data de 26 august 2013 un zbor cu avionul, propunându-mi sa-l astept
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la Aeroportul 2, din Nisa. Nu m-am dus singura cum se astepta. Am rugat pe un prieten apropiat sa ma
însoteasca, spunându-i ca am descoperit o personalitate din România, care lucreaza la Lausanne si ca
urma sa pun bazele unui proiect de cultura cu acesta. De cum s-a urcat în masina a început sa-si
desfaca nasturii la camasa, si-a lasat pieptul gol si s-a întepat cu unul dintre acele „stilouri”, zicând ca
vrea sa-si ia glicemia. M-a socat! Devenise isuportabil! Prietenul care conducea masina se uita in oglida
retrovizoare de pe centrul parbrizului, si nu-si putea explica nicmic din toate acestea.
q) Proxenetul era în buna forma! A început sa-mi dea rând pe rând mici atentii, ca amintire. La un
moment dat nu se mai oprea din cautari. Se tot scotocea peste tot, pretinzând ca a pregatit ceva special
ca amintire, numai ca are impresia ca a uitat acasa. Mi-am data seama ca era una din tehnicile lui de
deruta, însa nu mi-am putut imagina ce anume urmarea?
r) Ceea ce m-a convins ca era pus pe treaba, a lasat la vedere o perche de slip de baie, lasâdu-mi de
înteles ca vrea sa faca plaja. Ardea în fierberea proxenetismului pentru a-si calcula vânzarea. A început
sa-mi fie frica. Priveam prietenul meu, care nu putea sa-si fi dat seama de pericol, cum conducea
masina sigur de el si aceasta ma întarise. I-am stricat planul cu scaldaul în Mediterana. Proba cu slipul
nu a mers. O satre de nervozitate îi încordau muschii fetei, nebanuind ca ma pricep la a citi limbajul
corpului. La un moment proxenetul a insitat sa mâncam la o tereasa, dar sa ramâna doar cu mine.
s) Am luat loc la o masa. A simulat ca face o comanda, dar ca are farnci elvetieni, astepta cu viclenie sa
platesc eu consumatia. Nu aveam nici cardul la mine, nici bani, doar telefonul mobil pe care tot
telefonam prieteni sa-i informez unde sunt si ce mai fac, neezitând sa povestesc ca sunt în
acompaniementul unei „personalitati române” descoperite la Lausanne.
t) Silit de împrejurari cu privirile încinse de furie nu stia cum sa-si gaseasca timp si loc pentru a merge
la mine. Imi zicea ca vrea sa cumpere un pui fript (PUIU, fiindu-i pseodonimul). Ramasesem singura sa
conduc masina. Ocazie excelenta pentru a afla unde locuiam. Mougins este o comuna mare, întinsa pe
multe coline. Am oprit la marginea unui parc, unde ara o banca de lem si o masa pentru a mânca. Era
mult trafic si m-am asezat pe o pozitie sa pot sa fug în caz de o eventuala agresiune. Insa mi-am dat
seama ca aceasta nu se putea produce, fiindca la un moment dat si-a scos unul din stilouri si l-a fixat pe
marginea buzunarului de la camasa, pipaindu-l bine sa se asigure ca nu cade. Am privit lung aceasta
scena, dându-mi seama ca stiloul era pregatit cu tranchilizantul, ci nu cu Insulina.
u) Nu avea cum sa se produca agresiunea însa intentia lui era sa ma obisnuiesc ca tine „stiloul –
seringa” la locul lui. Dupa câtva timp îi propun sa-l conduc la Aeroport. „Fara sa beau o cafea la tine
acasa sau macar sa vad si eu unde stai?!” încercase sa ma intoraca cu un ton nemultumit. I-am raspuns
ca în timp ce îl voi conduce la Nisa, îi voi arata din mers unde stau. Am observat cum între timp si-a
preagtit mobilul pentru a filma.
v) Lunecam în tacere printre curbele Alpilor si la mijlocul drumului, la Antibe, am început sa rup
tacerea, zicându-i „Luata de gânduri am uitat sa-ti arat unde stau. Dar nu-i nicio problema cel mai
important este ca v-am descoperit o valoare a României, si
sunt sigura ca vom face lucruri frumoase împreuna”. Vocea
mea tremura înca în spaima unui racnet ce-l tineam mut,
fara sa vreau lacrimile, curgându-mi din abundenta. „De ce
plângi?! Abia începe sa se infiripe între noi si o viata de
cuplu. Eu sunt divortat! Am tarit cu o elvetianca, am trei
copii cu ea, insa nu s-a mai putut.” „Vom vedea!” i-am întors
vorbele de parca atunci descopeream planeta pe care sensira o lume nepotrivita felului meu de a fi.
w) Ajuns acasa la Lausanne, seara, a avut grija sa ma
caute pe Skype si sa-mi spuna ca ceea ce cauta în masina
sa-mi dea amintire era uiat pe masa, si va trebui sa-i dau
adresa sa-mi trimita prin posta. Între timp ma învata cum
sa folosesc clicul pe un site pe care l-a creat drept biblioteca electronica, (foto) dar care dupa ce am
miscat lupa mi-am data seama ca era o grosolana înselatorie; in realitate crease un site pentru atragere
clienti înainte sa fiu rapita. Era pe drumul lui, crezând ca-i voi cadea în capcana.
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x) In aceeasi seara îmi spunea ca ar vrea sa ma vada cum ma dezbrac, sa-mi vada sânii. „hai, fa asa!”

îmi arata dezbracându-se singur in fata laptopului. Ironc i-am raspus „si pe care raft voi aseza aceasta
carte?!” La un moment dat am auzit tipatul unei femei dezesperate si o voce rastita a unui barbat ce
urla acoperind-o, neîntelegând ce vorbea. Nu am putut sa observ nimic pe imaginile surpinse de
camera laptopului, deoarce „PUIU” proxenetul, s-a apropiat de camera laptopului atât demult încât îi
vdeam doar abdomenul cu un buric înfundat în vicleniile ce-l tinea înca pe picioare. Mi-a spus ca va
trebui sa închida pentru ca a venit sotia lui cu fiul lui si nu mai poate sa ramâna. In urma acestei scene
mi-am dat seama ca o femeie fusese capturata de reteaua lui de proxeneti, si predata, urmând sa fie
exploatata sexual. Am rams fara cuvinte!
y) Cum nu stia ca nu a fost decât o infiltrare a mea pentru a afla unde îmi va fi deportata fiica, si apoi sa
pot sa o salvez, am fost nevoita sa-l demasc si cu o oarecare diplomatie sa-i desconspir viclenia,
punândul în fata
ADEAVARULUI,
timitând-i simplu
un mesaj scris pe
adresa de e-mail,
cerându-i
sa
stearga de urgenta
site-ul, ce numai îl
crease. Nu vroia nici în ruptul capului!!!
z) Ma mintise ca l-a sters; am verificat si iar i-am scris subliniat in culoare rosie:

Proxenetul a sters site-ul numai când l-am acuzat de hartuire sexuala, fiindu-i frica ca-l voi denunta
în Elvetia.
107. Or eu aveam în intentie sa-l denunt direct la criminalistului profesionist ISTRATE IONUT,
care activa în functie la Directia Generala de Politie Bucuresti, exact pentru depistarea proxenetilor în
tara si în Europa; era singura cale sa aflu si sa ma conving daca este adevarat ceea ce aflasem.

a) Am continuat s-ai trimit numitului ISTRATE Ionut înca câteva mesaje cu proxenetul depistat la
Lausanne, prin care îi devoalam ca l-am surprins în flagrant pentru trafic de femei.
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b) În gol i-am mai trimis un mesaj, aflând ca specimene ca el sunt împânzite în toata Europa.

108.

Legatura de cauzalitate ne localizeaza pe propaganda de defaimare fara urma de jena a
natiunii române savarsita de postulul ANTENA 3, care a pornit un atac de imagine în Anglia pentru
denigrarea României, cu reportajul „Vin românii!”, enuntiul fiind inspirat din vorbele ramase-n popor
dupa cel de-al doiea razboi mondial: „Vin americanii!”
109. Va rog sa observati si sa constatati ca absolut tot ce se afla afirmat pozitiv despre români,
acesti infractori transformau în imagini negative.
a) In acest sens exprimarea numitului ISTRATE „Tot ce este pozitiv îmi este orientare”, coroboreaza
întocmai cu aceasta actiune de denigrare a tarii noastre în Anglia, ceea ce releva o tactica de atac
colectiva. Cine sunt acesti denigratori salbatici stabiliti cu acte de indentitate false în Europa?
110. Dupa aceasta constatare arunc în aer proba de foc.
a) ISTRATE Ionut era intrat în familia mea un traficant de fiinte vii sau un criminalist judiciar aflat în
atributiunile lui de serviciu?
b) Circumstante care ma determina la data de
30 oct.2013 ora 2:24 PM, sa redirijez pe
adresa de e-mail ionut.v.istrate@gmail.com,
toate mesajele si fotografiile care întruneau fara
dubii toate elementele unor suspiciuni
rezonabile si indicii temeinice, ce probau fapta
savarsita de tentativa trafic femei cu autor
cunoscut, un proxenet extrem de periculos
instalat la Lausanne, Elvetia. Cum era firesc
comunicarea cu numitul ISTRATE Ionut, trebuia
sa poarte aura familala. Am asteptat reactia
„criminalistului”. În cauza era vorba de mama
fetei - care avea sa-i devina soacra.

111. Tacerea asternuse

circumstantele unui alt
traficant,
pe
care
refuzam sa le cred. Din
acest
moment
am
început sa-mi urmaresc
fiica, care la acel timp
era la Bucuresti, în casa
numitului
ISTRATE
Ionut si unde a subit
multiple constrângeri cu
scopul de ramâne fara
niciun venit.
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112. Mai mult am facut o manevra pentru a-l pune în fata faptului împlinit în caz ca va tine sub tacere
acest denunt, care odata dirijat spre numitul ISTRATE Ionut, aflându-se pe timpul exercitarii
atributiilor sale de serviciu, crezând ca deontologia îl va constientiza acesta va lua toate masurile
legale de protectie în apararea victimei, care în plus era mama tinerei fete cu care traia, mama despre
care stia ca are si o proprietate privata vânata de Justitie corupta pe linie ierarhica în circumscriptia
teritoriala a municipiului VASLUI. Singurul contributie profesionala a numitul Istrate Ionut a fost sami confirme ca în general, cei care îsi dau mume de „Ionescu, Popescu” îsi ascund adevarata identitate.
113. Noaptea de vineri 9 octobrie 2015
când a fost incendiat Clubul COLECTIV la
Bucuresti a ramas în Istoria României o
dâra a crimei organizate într-un stat
declarat legitim democratic.
a) Flacarile ce au ars persoane nevinovate
adunate la un spectacol Rok, în acelasi
timp au croit reale dimensiuni
democratiei românesti si marea necesitate de redresare a Statului de drept.
b) Însa actul democratic al poporului român de a fi demisionat Guvernul PONTA si numirea unui
guvern tehnocrat, au creat spatiul unei disperari înaltilor demnitari infractori, membri si complici ai
crimei organizate din statul mafiot ce-si întinsese tentacolele si în Europa.
c) „Blatul BASESCU-PONTA” a a fost rupt, dejucat! Se profila astfel pentru prima data-n istoria lumii
civilizate o „politica criminala” de denigrare a statelor europene, teroarea luând o amploare de natura
a se continua fabricarea de probe pentru înaltii demnitari deferiti la Curtea Penala Internationala Haga.
d) Va rog sa remarcati si sa analizati subtilitatea psihologiei infractorului de grup al crimei
organizate, care pe data de 12 noiembrie 2015, cu o zi înainte de atentatele de la BATLACAN,
Paris se anunta una dintre
actiunile premeditate DIRECT pe
reteua se socializare Facebook, pe o
pagina a fostului presedinte,
respectiv a numitului BASESCU
Traian, la minutul 41 al orei 11,
ora României (foto), ce viza o
groaznica „tâlharie” în avalnsa
„dezordinei”
fara
urma
de
„pudoare”: „MAINE AM CONCERT LA SALA PALATLUI”.
e) La minutul 42 al aceleasi ore 11 (foto stânga, mai jos), cu o ironica tiranie se anunta „costul” acestui
spectacol, ce avea semnificatia depaserii numarul victemelor de la Clubul COLECTIV, Bucuresti; un
calcul criminal „satisfacator” pentru comentariile presei complice a numitului BASESCU Traian,
indica „100$ intrarea” ceea ce însemna ordinul a se obtine cel putin 100 de morti. Si au fost ucisi
cu sânge rece si miseleste 129 de farncezi, absolut inocenti. Ordinul tiraniei a fost împlinit!
f) La acelasi minut, se continua anuntul
tiraniei cu un ultim mesaj codificat:
„$$$$$$$$$”(foto).
g) Ce semnificatie putea avea acest cod?
h) În primul rând ceea ce în comunicarea
limbei romane, „SSSSSSSST” însemna
„Liniste! Pastreaza tacerea!”.
i) Potrivit declaratiilor cetateanului
francez, JEROME la Roadio-France, un
supravetuitor al atentatului, ucigasii patrunsi în sala nu scoateu o vorba,
doar „SSSSSST!!!” în sensul ironic sa se pastreze linistea pentru spectacol,
ceea ce face o legatura de cauzalitate în aceasta actiune criminala.
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j) În aldoilea rând, simbolul dolarului american semnifica ca trupa de Rok sa nu fie atinsa, membrii

formatiei scapând fara niciun ranit sau mort.
k) Si în al treilea rând, ceea ce nu este de neglijat, au fost înscrise 9 simboluri ale dolarului
american.
l) Ceea ce putea însemna ca sunt organizate pentru acest atac, 9 persoane ce au fost platite si care
urma sa-si urmeze ordinul primit, caz in care numitul BASESCU Traian ar îmbraca haina unui
COMANDITAR în acest atac terorist, fara îndoiala organizat în concurs pentru a slabi credibilitatea
Statului Francez pe plan international si a creea circumstante asemantoare crimelor din România.
m) Astfel numitul BASESCU Traian obtinând o PROBA PROVOCATA de care avea nevoie la Curtea
Penala Internationala de la Haga, prin care sa creeze un context european de aceeasi conjunctura
sistemului creat în România pe timpul celor doua mandate.
114. In aceste circumstante apare o întrebare pertinenta: Este vorba de o pagina facebook
autentica a numitului BASESCU Traian?
a) Da! În conditiile în care nu a solicitat stergerea acestei pagini.
b) Nu! În conditiile în care unul dintre complicii lui, o persoana priceputa în a fabrica pagini facebook,
cum ar fi ISTRATE Ionut, ar fi divulgat sau si-a gasit un alibi de ceea ce urma sa se întâmple la un alt
„spectacol de muzica Rok” la Paris, unde nu-i asa, fiind vorba de o cultura selecta, nu putea sa tina
altcineva, decât o formatie din SUA, sa para un act de cultura certificat de educatie si o civilizatie pe masura .
115. Ne aflam în spectrul juridic unor suspiciuni rezonabile si indicii temeinice de fabricare probe
provocate în forma continuata pentru Procuror – Curtea Penala Internationala de la Haga; Curte care
banuiesc ca a dispus „legislatiei nationale”, adica satului mafiot sa solutioneze cauza penala
înregistrata la Haga, ceea ce a condus în final la agravarea infractionalitatii de genocid si crima
încontra umanitatii.
a) Circumstante care releva indicii temeinice care nu pot fi, nici ignoarate si nici înlaturate.

116. În una din informatiile culese de la
jurnalisti din tara, dupa atentatul de la
BATACLAN din Paris, am descoperit
divulgarea interesului numitului BASESCU
Traian, de a avea PROBA prin care sa se
sustraga de la fapta de INALTA TRADARE,
prevazuta de Codul penal în vigoare, si
când
se
se
eschiveze
de
la
responsabilitatea încalcarii grave a
Tratatului de pace de la Trianon
semnat la Paris la 4 iunie 1920.
Totodata jurnalistii de la B1TV
divulga
coroborarea imaginii folosite in direct a
fostului presedinte, care pentru a deruta
publicul are traficat fondul, dar care
corespunde cu fotografia de pe pagina de
Facebook, din 12 noiembrie 2015, ce anunta
atacul terorist de la BATACLAN. Ceea ce
întareste teza unei conspiratii sau a unui
complot, când ar fi vorba de o organizare
internationala cu scopul destabilizarii
Frantei si implicit a Uniunii Europene, stiut
fiind faptul ca si Germania a fost supusa
atacului terorist, dupa modelul „violuilui” ce
paralizase complet si sociatatea româneasca.
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a) Încalcarea Tratatului de la Trianon a generat o instigare impardonabila la ura si violenta între
minoritatea maghiara si românii de pe întreg cuprinsul tarii. Opinia acestuia ca „România nu trebuie sa
primeasca imigranti” divulga viclenia prin care-si ascundea intentiile de producere probe pentru
acoperirea infractiunilor comise.
b) Astfel colegii jurnalisti au transmis o informatie care divulga INTENTIA DIRECTA a fostului
presedinte, redus a îndeplini doar functia sintactica de subiect în textul redactat de televiziunea lor
B1TV, folosind pronumele „Acesta”, devoalând sustragerea responsabilitatii penale ale lui BASESCU
Traian prin crearea unui cadru international favorabil „încalcarii tratatelor”. (foto text b1.ro)

117. Despre ce „costuri” poate vorbi un fost presedinte care nu mai are nicio atributie în functie, fiind

pesionar si care cât a fost presedinte a abandonat România pentru interesele sale proprii si ale celor
din antarujul sau, jefuind pursi simplu poporul român?
a) Numitul BASESCU Traian îsi divulga
singur implicarea, declarând în chip
mafiot, asigurând membrii crimei
organizate, ca „banii” nu-i „pot fi luati” si
ca au „alta destinatie”, indirect anuntând
ca astazi a avut o „tema” de atac terorist,
iar mâine va avea o alta „tema”,
folosindu-se de numele „România” fictiv,
întrucât acesta nu mai avea nicio calitate
de a reprezenta oficial România, în mod
ilegal adjudecându-si titlul de presedinte
în serveciu.
b) În aceeasi transmisie în direct
jurnalistii au dezvaluit o alta proba
provocata, produsa, tip „bomba”.(foto)
c) De reamarcat comunicarea mafioata
prin semne oculte afisate public prin
fotografii. Degetul aratator atentionând
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ceva care l-a nemultumit în atacurile dezlantuite si celelate degete transmintând mesajul sa se
regrupeze pentru noi ordine criminale ( si a urmat violul din Germania).
d) Un fost presedinte nu se poate exprima public cu atâta satisfactie: [„(...) în Europa e un succes enorm
al terorismul”]. Ceea ce tradeaza satisfactia interioara de a încuraja si instiga crima organizata si sa
mearga mai departe. Banii poporului român jefuiti nu se pune problema „sa fie pierduti”,
dincontra, ei au „alta destinatie”.
118. Moartea sefului de coloana oficiala – Bogdan Gigina – are o vadita legatura de cauzalitate,
privind aspectele de ilegalitate ridicate de catre subsemnasta in plângerea penala pe temei
exceptional din 12 august 2015, depusa la prezenta proba in dovedire.
a) Motivarea acestei probe este conditionata cu atât mai mult cât s-a creat suspiciunea rezonabila si
indiciile temeinice ca fostul guvern Ponta ar fi pus la cale „asasinarea” tânarului politist, iar fostul
ministru de interne, numitul OPREA GABRIEL în calitate de Ministru de interne, nu ar fi înaintat
Presedintelui Klaus IOHANNIS, plângerea pentru solutionare pe temei constitutional, aroganta si
abuzul de putere, degenrând în a demonstra ca de fapt el dispune CINE si care POLITIST urmeaza a fi ucis?!
b) Tânarul polistist a cazut victima pe acelasi criteriu de selectie ce corespundea colegului sau Mihai
CARP si anume: politist de cariera - pasiune si devotare profesionala în exercitarea functie.
c) Când am aflat de aceasta tragedie, mi-am dat seama ca abuzul de putere a guvernului Ponta a luat
forma crimei mascate, si am început sa realizez ca pericolul social în România este extrem de ridicat,
deoarce se observa ca în acelasi timp se infiera idiotul ajuns la putere sa-l intimideze si pe Presedinte.
d) Degetul era ridicat în acelasi timp un mesaj criminal si pentru seful Politiei de la Vaslui, domnul
Mihai CARP si în egala masura pentru toti politistii de pe cuprinsul tarii.
e) Pornind de la acest act criminal, poporul român a început sa fie supus unor crime organizate
extrem de violente, care veneau din nevoia profilului psihologic a infractorului de a disimula crima
precedenta, comitând o alta, însa de mai
mare amploare cu scopul de distrage
atentia presei.
f) De aceea tragediei politistului ucis la
data de 5 octombrie 2015 în crima
organizata de coloana oficiala a
numitului OPREA Gabriel i-a urmat
atentatul la viata altor tineri prin
incendierea Clubului COLECTIV, la data
de 10 noiembrie, unde au fost ucisi peste
60 de tineri si raniti peste 130.
g) Va rog sa remarcati inteligenta unor
canale de televiziune (foto), cum ar fi cel
care a transmis la data de 25/11/2015, ora 11:09 (postul DIGI24), si care sub teroarea si groaza crimei
organizate, redactorii de stiri constienti ca pot fi oricând vizati pentru extermiare, au transmis
informatii codate catre public, facând sa se înteleaga ca a fost un atentat organizat în sala de spectacol
Rok de la COLECTIV, din octombrie 2015, relevând fara alte dubii, expresia scrisa în alb pe fond rosu,
simbolizând
inocenta
sfârsita prin varsare de
sânge : „Pompierii ar fi
stiut ca în club sunt
organizate evenimente”.
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h) Sensul cuvântului „evenimente” în aceasta stare, cunoscut un eveniment tragic, nu poate fi
confundat cu actiunea de organizare a spectacolul, care este un act cultural.
i) Neasteptat de guvernul Ponta, poporul român iese în strada si printr-un act democratic istoric, cere
Presedintelui României si obtine demisia definitiva si irevocabila a acestui guvern de trista amintire si
scoaterea clasei politice în afara vietii sociale românesti.
j) Presedintele Klaus IOHANNIS este pus într-o situatie fara precedent în Istoria României: numeste
un guvern de tehnocrati si îndeplineste vointa poporului român de a sanctiona clasa politica, însa doar
pentru un an, în timp ce poporul român cerea izolarea acesteia pe viata, dar nu numai de viata politica,
ci si de Europa si S.U.A.
k) CUVÂNTUL în direct al Presedintelui Klaus IOHANNIS, imediat dupa demisia guvernului PONTA a
relevat un ADEVAR ISTORIC, afirmând: „A trebuit sa moara atâtea tineri ca prim-ministrul Ponta sa
înteleaga sa demisioneze”!
l) Prin aceasta luare de cuvânt presedintele în exercitiu, Klaus IOHANNIS a denuntat sistemul, însa
nici Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie; nici Directia Nationala Anticoruptie;
nici Înalta Curte de Castie si Justitie si cum era de asteptata nici Consiliul Suprem al Magistraturii,
nu s-au sesizat din oficiu, cum dispozitiile legilor în vigoarea prevedeau si când de urgenta si cu
precadere trebuia sa-si dea demisia in bloc toti membrii Consiliului Suprem al Magistratilor, precum
si toti procurorii generali ai Prachetului General Român si presedinta ICCJ.
m) In Franta doar numai pentru faptul ca ridicarea cetatieniei franceze pentru cei care detin dubla
cetetenie ar fi adus atingere drepturilor fundamentale, vizând „discriminarea”, Ministrul de Justitie si-a
dat demisia de onoare, prin acesata observând RESPECTUL pentru cetatenii francezi; ei bine în
România „demisia” face parte din psihologia demnitarului infractor pentru mentinerea crimei
organizate sub ticluirea unei lovituri de stat.
n) Va rog sa observati ca denuntul Presedintelui României, Klaus IOHANNIS, nu poate fi definit si
nici interpretat „declaratie politica”, deoarece conform Constitutiei României, dânsul nu mai
reprezenta clasa politica sau vreun partid, ci Statul Român, devenind reprezentantul legal al tuturor
românilor de pretudindeni.
o) Presedintele se afla în timpul exercitarii functiei sale pentru o cauza de asediere a cetatatenilor prin
crima, dupa declaratiile unor jurnalisti, indirect, divulgându-se premeditarea incendierii salii de
spectacol de la Clubul COLECTIV.
p) Prin urmare constatam ca BINOMUL: KÖVESI-BASESCU a înfrânt acest denunt, complicitatea
luând o forma grava de pericol social, poporul român fiind în flagrant delict subjugat de Statul
de drept, ceea ce atrage raspunderea penala în fata Curtii Penale Internationale de la Haga a
functionarilor ce reprezinta aceste TREI ORGANISME de drept, deontologic responsabile fata de acest
act criminal, când genocidul si crima contra umanitatii sunt confirmate ca fiind savârsite în direct,
printre altele având un dublu SCOP: intimidarea poporului român, a presedintelui aflat în exercitiu
prin frica si teroare si DENIGRAREA poporului român în afara granitilor.
q) Poporul român, siderat asista pentru prima data în viata lui la o crima colectiva savârsita
de înalti functionari, ramânând sub aceeasi amenintare a crimei organizate si în mandatul
noului presedinte ales, sperantele de a se reveni la normalitate, fiind spulberate.
r) Aceste circumstante abominabile, crease spatiul NECESITATII ABSURDE a unei ALTE
DISIMULARI, care sa atraga atentia presei însa pentru o drama mult mai napraznica.
s) Se incendiase o fabrica de pâine chiar în timpul unei transmisii în direct a unui meci de fotbal la
Brasov.
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t) Însa cruzimea crimei organizate de la spectacolul de Rok organizat in sala COLECTIV pornise
furtuna suferintei poporului român; el însusi (poporul român) devenind Martirul unei democratii
ucise, când toate drepturile fundamentale îi fusesera reduse la viata de sclav.
u) Nevoia unei alte disimulari a cruzimilor de la COLECTIV a crescut tensiunea crimei organizate.
v) Singura cale era trecerea ororii peste granite.
w) Unde? În Franta ca model de intimidare pentru toate statele U.E. si apoi în Germania, pentru a se
face simtita sfidator razbunarea. Ca doar cancelarul Angela Merkel si Presedintele Republicii, François
Hollande erau mentorii pactului de pace de la Minsk, Bielorusia, reusind sa opreasca propagnda asa
zisei „agresiune ruse”, ce se prefigura în mintile bolnave de putere, angrenând fatis izbucnirea unui
razboi între Ungaria si România, care avea drept scop sa se faca pierdute urmele celor 2 – 5 milioane
de români disparuti si incalcarea Tratatului de la Trianon, când numitul BASESCU T. era presedine.
x) Mai mult, noul guven de tehnocrati numit de Presedintele Klaus IOHANNIS avea numit primministru un român casatorit cu o doamna de cetatenie franceza, iar însusi presedintele provenea
dintro familie germana, parintii acestuia fiind stabiliti în Germania.
y) Disimularea cruzimilor de la COLECTIV a fost trasa la indigo, tot într-un spectacol de muzica Rok!
Unde? Asa dupa cum s-a demonstart mai sus în Franta, la Paris, tot într-o zi de „vineri”; tot într-o sala
de spectacol - BATLACAN.

119. Considerente pentru care va rog sa luati în atentie si sa analizati pe fond circumstantele noi
aparute ca urmare a unor marturii ale unor români, ce ar fi fost programati sa ajunga la „spectacol” la Paris.
a) Presa româneasca ridica o întrebare extrem de relevanta: [Cine este românca ranita la Paris].(foto)

b) Iar poporul român ridica întrebarea organelor în drept: Cine sunt cele patru femei din autoturism si
de ce presa a discutat doar de „doua surori” din Constanta? Celelate doua românce de unde sunt de
origine? La un asa eveniment ar fi trebuit sa vorbeasca fiecare. Poate ca avea sa lamureasca opinia
publica daca teroristul „nord-african” avea sau nu barba? Era de vârsta medie sau tânar? Deontologia
jurnalistica o impunea!
c) Este un mod de comnicare psihologica extrem de subtila. Practic jurnalistul ridica mingea la fileu si
evident nu întâmplator, asezâd în imagine partea ranita.
Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
Jurist-expert/Jurnalist/Publicist, Maria CROCY

48/75

Marti, 23 februarie 2016

IMPORTANT : Urmare a interesului national privind starea de asediu si starea de urgenta, create de asa-zisii reprezentanti
ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale aceteia, în speta DNA si PICCJ, prezenta sesizare penala are caracter PUBLIC.

Sesizare penala pe temei exceptional vizând noi fapte penale ce aduc grave prejudicii institutiilor de stat si grave
amenintari SIGURANTEI NATIONALE si ORDINEI PUBLICE – Semneaza CROCY MARIA , miercuri , 10 februarie 2016
Pentru SOLUTIONARE : în atributiile Presedintelui României, Klaus IOHANNIS si a POLITIEI ROMÂNE, sprijiniti de aportul profesional
ai Comisarilor Sefi din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean VASLUI, Mihai CARP, Liviu MUNTEANU si Ionel MIRICĂ

d) În fotografie se divulga „rana” suferita ca urmare a „extragerii de resturi a doua gloante”, fara sa fi
avut un pansamnet? Asa zisa victima Cezara Popescu face un denunt si demasca voit trauma la carea a
fost împinsa sa suporte tortura unui scenariu, cel mai probabil urmare a unui eventual santaj, daca ar
fi acceptat bani nu ar fi intrat complice. Aceasta femeie are nevoie de protectie în Tara.
e) Subit Cezara a devenit martor jenant pentru autorii terorismului organizat la BATACLAN de grupul
lui BASESCU, unde potrivit unei scapari voite sau nu, ISTRATE Ionut, pentru a ma intimida, imediat ce
a fost surprins ca era pe punctul sa-mi deporteze fiica, îmi scria pe adresa mea de e-mail ca la „Atelierul
Cotroceni” lucreaza din 2013. Nu este de scapat din vedere ca ISTRATE a avut de relglat mereu conturi
cu un domn METIN la CONSTANTA, oras de unde este originara si Cezara.

120. Circumstantele impun aplicarea metodelor folosite de stiinta dreptului de aflare a ADEVARULUI
prin analogie, deductie logica si cea gramaticala si când sa se întocmeasca tabloul psihologic a
starii de fapte la fata locului, luând în consideratie declaratiile aceleasi persoane „Laura”- despre
care se spune în prima informatie doar ca este „satabilita de câtiva ani la Paris”.
a) O prima declaratie a Laurei, înregistrata si publicata:

b) O alta declaratie publica a Laurei, înregistrata la aceeasi data 14/11/2015:
„Avea un Kalasnikov. A început sa
traga. Este groaznic momentul in
care vezi, privesti,”
c) Prin acest text afisat ce
prezenta „doua surori românce” - „momentul atentatelor” la Paris, jurnalistii divulga disimularea
actului criminal de la spetacolul tot de muzica Rok de la sala COLECTIV Bucurseti din seara zilei de
vineri, 9 octobrie 2015.
d) Expresia din declaratia publica
„Avea un Kalasnikov. A început sa
traga.” a fost cu grija selectata de
jurnalist la minutul 01:50 din totalul
de timp 03:26, si când ne releva
încarcatura psihica a zisei martorei,
Laura, care vorbea din cunostinta sau
instruita sa zica ca teroristii erau
echipati cu armament tip „kalasnicov”.
e) Cum sa recunosti tipul unei arme,
tu femeie, care habar nu ai macar cum
arata un pistol de împuscat cu apa gâstele?

f) Doar un militar cu experienta putea
sa constate acest tip de arma. Cum sa
recunosti un tip de arma sub rafale de
gloante si mai ales pornind în mare
acceleratie, mai având si înca alte trei
femei?
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g) Oricât ar fi fost „sângele rece”, cu un autoturism ocupat de înca alte 3 femei, faceai pipi pe tine si nu
apucai sa vezi decât fumul scos de gloante. Cum se face ca nu aveau niciun barbat cu ele?
h) Deasemnei mai apar unele elemente puse de jurnalisti unei analize obiective pe imagine: „surorile
nu seamana între ele, nu au nimic comun ca trasatura fizica, dincontra, Laura (careia nu i s-a spus
numele) are trasaturile caracteristice înfatisarii unei femei turca, machedoanca, atragând o
deosebire fizica fata de Cezara Popescu. Ceea ce face ca întrebarea jurnalistului: [Cine este românca
ranita la Paris?] sa capete sensul unui interogatoriu.
i) Nu mai mult Laura în interviu, când spune „cine s-ar fi gândit ca în Franta s-ar întâmpla asa ceva”
daca veti privi înregistrarea video, veti constata cu stupaore cum o umfla râsul, divulgând o stare
interioara de evadare din stresul acumulat în ea, dinainte.
j) Cuvântul „kalasnicov” corespunde si declaratiilor numitului BASESCU Traian, care de alt fel a fost
ani la rând CAPITAN de vas la Marea Neagra, pâna a lasat poporul român fara Flota, prada luând
drumul musamalizarilor de catre procurorii generali aflati în exercitiu, respectiv numitii KÖVESI
Laura-Codruta si NITU Tiberiu, care nu au respectat demnitatea si deontologia în materie,
prejudiciind STATUL ROMÂN cu o imensa paguba, ce se impune a fi recuperata.
k) O tara cu deschiderea la Marea Neagra, ramasa fara Flota se aseaza un gol imens în propria
economie si cea europeana.
l) Va rog sa observati cum cu multa grija jurnalistii care au scris articolele releva firul adevarului,
inserând între ghilimele declaratii laconice, sugestive: „ ... dar putem sa ne consideram incredibil de
norocoase”, „Voia sa ne ucida”, dar teroristul nu a mai facut-o. S-a razgândit. Cu subtilitate autorul
publicatiei lasând sa se înteleaga ca teroristul îsi facuse misiunea criminala în sala de spectacol, fara sa
se se mai uite în ochii nimanui, înserând
în partea de jos a imaginii, însemnând
„baza”
adica
cu
alte
cuvinde
transmintând „doar aceste rânduri
corespund adevarului prin ceea ce „Premierul francez Manuel Valls declara”, NUMARUL victimelor
cazute la Paris, „129”; numar care
anunta o drama mult mai oribila în
comparatie cu drama petrecuta la
Bucuresti, astfel divulgându-se
chiar de jurnalisti ca efectul
disimularii îsi atinsese tinta
crimnala. Presa complice avea alt
subiect in dezbateri.
m) Spontan se stabileste o
legatura de cauzalitate în ce
priveste „costul 100$” anuntat pe
facebook de numitul Basescu
Traian sau un complice de-al sau
care l-a tradat si care din nefericire
coroboreaza cu numarul victimelor
de la BATACLAN, Paris.
n) Mai mult noul Guvern CIOLOS la
numai 3 zile de activitate, a fost
sever amenintat si intimdat de aceasta violenta a crimei organizate, având drept scop inducerea
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temerii astfel încât sa se mentina fuctiile demnitarilor înaltati de fraude din JUSTITIE, care prin
asociere prin savârsire infractiuni si favorizarea infractorului, printr-o complicitate în forma
continuata, sa sustina si sa mentina BINOMUL BASESCU – KÖVESI. Momentul cel mai revelator ca de la
Paris „Laura” se pierde în declaratii, fara logica si mai ales fara cele mei elementare cunostinte în
medicina, aceasta îsi schimba dubios prima declaratie, data la cald, când afirma ca „mergeam la
spectacol” (ceea ce presupune o organizare) si când a auzit împuscaturi „m-am baricadat în masina”.
o) Ca apoi în declaratiile la un alt post din România sa schimbe situatia de natura unei întâmplari,
când mergeau spre restaurant toate patru, (femei) si când au auzit zgomote ce pareau sa fie artificii.
Dar teroristul a auzit motorul masinii, s-a întors, a deschis focul în secunda când se priveau în ochi,
„norocul” fiind pus pe seama masinii care era „puternica”, ceea ce ne-ar duce cu mintea ca aceasta
masina era un tanc sau un buncar. Cât priveste victima ranita, careia „doua gloante i-au ricosat în
scalp”, dar care nu au „penetrat”, (victima ranita avea craniu antiglont), însa au ramas „resturi de
glont extrase de medici”, nu mai exista niciun dubiu ca avem transparenta a unui denunt.
p) Ziare.com se apropie cu acelasi aplomb în
dezvaluirea scenariul pentru presa, „teroristul
era nord-african s-a uitat la noi si a început sa
traga.”; parca teroristul a început sa traga când
auzise motorul masinii „puternice.”
q) Nu sunt experet în criminalistica, însa mi-a
placut enrom disciplina acesteia în drept, doar
pentru ca am avut sansa unui geneiu în materie,
reputatului Prof. Unv. SRCRIPCARU.
r) Dupa cunostintele mele aici avem un
denunt din partea Laurei, care nu se
eschiveaza în a lamuri în ce zona de determinare au fost împinse cele doua surori, sa participe la
imagini pentru presa complice din România, presa care avea mare nevoie de materie prima în a se face
uitata drama de la Clubul COLECTIV, unde au arsi de vii tineri ca ele.
s) Circumstante care atrag protectia asa zisei „Laura – medic instalat în Franta” si a sorei sale, Cezara
Popescu, care s-a deplsat special sa vada spectacolul Rok „organizat” la Paris. Se observa deja o
lagatura de cauzalitate cât se poate de relevanta.

121.

Toate acestea dovedesc fara alte dubii ca presa româneasca,
careia i s-a strâmbat
gura de atâtea minciuni,
a stins focul disimularii
de la Clubul COLECTIV
pe „teme europene”:
„Batlacan, iadul pe
pamânt” (foto DIGI24)
când obscuritatea avea
nevoie de un puternic
trafic de influinta prin
forta comentatorilor sau prezentatorilor jurnalisti: „Rokul este muzica
diavolului, un pacat dat de Dumnezeu, asa încât tinerii ucisi atât de la COLECTIV cât si de la BATACLAN
si-au meritat soarta”.
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a) „Dumnezeu” a facut turul propagandei presei complice, culminând cu dezbateri în direct la B1TV, în
centrul careia, jurnalistul Cristian Tudor Popescu (foto stânga pag.51) înecat în tacerea crimei
organizate, strângea din când în când pumnul, urmat de un scrâsnit de dinti, groaza si frica, extinzând
presiunea unei psihoze inchizitorii greu de suportat.
b) Numai popor român sa nu fii pe acest pamânt! Intelepciunea lui si cultul de a respecta demnitarii,
considerati „superiori de constiinta”, au condus la o ruptura de caracter al înaltului functionar, care
speculând aceasta calitate superioara a poporului român, a ajuns sa-l despoaie de avere si sa-l reduca
la scalavagism.
c) Dreptul fundamnetal la libertatea de expresie a fost însusit, adica furat, si prin manevre de opinii au
prelungit propaganda unei politici sterile si inutile societatii. De aceea nu am niciun respect fata de
PRESA ROMÂNEASCA!
d) Rezulta ca actul terorist si-a luat drept alibi religia cu scopul de a se sustrage de la
responsabilitatea penala Inaltii Negheobi Functionari Români Neodemnitari – INFERN – si de a
obtine probe provocate pentru Curtea Penala Internationala de la Haga, foarte posibil si pentru plângerea penala
pe temei exceptional adrsesata Politiei Române si Presedentiei Române, la Vaslui, 12 August 2015.

122. Rezultatul acestei propagande divulga ca separarea puterilor în stat, a separat Justita Româna o
forta bruta, totalitara, perversa si lipsita de profesionalism, simulând prin MCV-uri în fata Consiliului
Uniunii Europene ca s-a aliniat valorilor democartice europene.

a) Uniunea Europeana a fost îndusa într-o grava eroare. Cea mai elocventa dovada: Politica sterila si
inutila societatii românesti a încalcat grav directivele de salarizare a cetatenilor români la acelasi nivel
PROMIS drept conditie primordiala ca România sa intre membra în U.E.
b) Fata de salariul minim pe economie existent în U.E. de 1200€/luna, românii muncesc cu
salarii de mizerie, cuprinse între 120€ – 200€/luna. Pensia unui cetatean român (de rând)
atingând paroxismul umilintei: 12€ -30 €/ luna.
c) S-a ajuns la o situatie de drept comunitar când se ridica serios problema unei Reforme de politici a
Uniunii Europene, deoarece discriminarea a nascut monstri.
d) Rezulta ca buna-credinta a poporului român de la 1 ianuarie 2007 a fost folosita de Liderii Politicii
Clasei Românesti - L.P.C.R. - drept unealta de înselaciune, când Jaful National a continuat si cu mai
multa amploare si cruzime dupa ce România a devnit memebra a U.E.
e) În guvernarea numitului BOC Emil, prin asociere cu fostul presedinte, numitul BASESCU Traian a
taiat si acele salarii de mizerie a cetatenilor si mai grav au suprimat 50% din dreptul banesc al pensiile
catatenilor, socul provocând sinuciderea multor pensionari. Or un drept nu poate fi mutilat, ci
respectat asa cum l-a prins vremurile mohorâte ale unei tiranii fara precedent în Istoria României.
f) Rezulta ca MCV-urile mandatelor numitului Basescu Traian nu au fost conforme cu ADEVARUL
OBIECTIV, prin fals în declaratii publice, inducând într-o grava eroare Uniunea Europeana, care prin
actorii politici de atunci, numitul BAROSSO Federic si chiar Comisia Europeana de la Venetia, au
favorizat pe numitul BASESCU Traian, cu mesaje, influientând Curtea Constintionala Româna, având
un presedinte extrem de viclean, respectiv pe numitul ZEGREAN Augustin, denumit în functie direct de
numitul BASESCU Traian, fara un concurs de competenta, au înabusit actul democratic al poporului
român al Referendumului din 2012, când în drept, fostul presedinte a fost suspendat definitiv si
irevocabil cu un aport de 7.900.000,00 (sapte milioane noua sute de voturi) din noua milioane si doua
sute de voturi LIBER exprimate.
g) Parlamentul României, cel de astazi, s-a asociat complice, devenind un Parlament penal, tinând sub
tacere acest act fraudulos, uitând sa puna în aplicare reglementarile suspendare prevazute de
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Constituiei, lasând ilegitim pe fostul presedinte în functie, favorizând crima organizata si agravând
starea natiunii române ce se zbate într-o agonie fara precedent într-o Europa libera si democrata.
h) Curtea Constintionala Româna a nesocotit DEMOCRATIA poporului român, încalcându-i cu
NEGLIJENTA si un grosolan ABUZ vointa lui exprimata democratic prin votul liber.
i) Dupa înregistrarea „Plângerii Poporului” din 29 August 2014, cu o viclenie rusinoasa, numitul
ZEGREAN Augustin sustinut de presa complice, pentru a-l ajuta sa se sustraga de raspunderea penala,
aceasta a împânzit imagini si comentarii religioase legate de cele „10 PORUNCI”, punându-si chipiul
evreiesc pe cap, inducând temerea publicului ca oricare sesizare care ar face trimitere si la numele lui,
este înteleasa drept un act antisemit, prin aceasta numitul de mai sus, aducând un grav prejudiciu de
imagine evreilor din România si Europa.
j) Va rog sa observati cum numitul ZEGREAN Augustin (foto) cu o viclenie excesiva îsi dismuleaza
atributiile functiei sale de
PRESEDINTE
al
Curtii
Constitutionale
Române,
în
atributii religioase.
k) Rezulta ca religia este
folosita
alibi
în
acte
infactioanle savârsite chiar si de
înalti functionari.
l) Poate nu la întâmplare
Nietzsche ne anunta de „moartea
lui Dumnezu”, moarte însa, care
trebuie înteleasa ca omul l-a ucis
pe Dumnezeu, lipsindu-se elînsusi (omul) de „pudoare” cu
stiinta, îndreptându-si pasii în
„dezordinile” create de „moartea”
organizata si care este prevazuta si pedepsita de Codul penal si Statutul de la Roma, semnat fatis de
Statul Român în anul 2002, caz în care actualul presedinte va trebui sa ceara re-ratificarea acestui
acord international cu celelalte State Parti la Statut pentru apararea vietii si integritatii fizice si psihice
ale cetatenilor, întelese drepturi internationale.

123. Starea natiunii române este prinsa între doua magistrale ontologice total opuse: 1° Dorinta
vie de a reveni la normalitate viata sociala si 2° Perversiunea Justitiei, care si-a insusit gustul
îmbogatirii fara drept, plonjând în exploatarea unui legislativ fara coloana vertebrala si în
constrângerea unor ordonante de urgenta atunci când Executivul este surprins incompetent pentru
gestionarea banului public sau dornic sa se asocieze plonjarii „gustului” Justitiei.

124. Aceste circumstante au creat un cadru national a unui stat de non-drept, când injust si nedemn
aplicarea legilor sfideaza demnitatea umana, inchizitia luând locul independentei, iar „procesul
echitabil”, luându-si avantul unei adevarate ghilotine.

125. Va rog sa retineti, ca urmare acestei perioade istorice nefaste, încrederea cetatenilor români în
„statul de drept” a suferit o acuta mutatie ontologica, iar încrederea în „democratie” a suferit o
decadere cognitiva, în timp ce „Dumnezeu” a ramas doar în casele lor, biserica reducând-o la un reper
traditional, deoarece si aceasta a înselat poporul, asociindu-se aceleiasi clase politice sterile si inutile,
creind o grava confuzie între spirit si vot, lunecând spre aceeasi putere desarta a banilor.
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126. De aceea Societatea Româneasca a ajuns într-un punct radical, când puterea odata extrasa de
sub acest radical, matematic sau într-un termen precis al Stiintei dreptului, redat de silogismul
aplicarii principiilor democratice si ale Statului de drept, tranzitia postdecembrista trebuie declarata
nula, redusa la zero, cu o NOUA CONSTITUTIE, inspirata din NEVOILE ACTUALE ale vietii sociale
românesti, evident în consonanta cu nevoile vietii sociale a Uniunii Europene.
a) Aceasta deriva în exclusivitate din deteriorarea statului de drept prin pervertirea intelectuala a
Justitiei Române, care a creat exceptia.
b) Si pentru a întelege cât mai bine „exceptia” va rog sa-mi permiteti sa aduc între ghilimele o vorba
din popor: „Lupul îsi schimba parul, dar naravul, ba!”, proverb care face o exceptionala legatura de
cauzalitate (foto), cu „jurisprudenta crimei organizate” a Statului de Non-drept mostenit si care
încearca sa se impuna cu aceeasi sfidare si în mandatul Presedintelui nou ales, Klaus IOHANNIS, pe
care de alt fel poporul român îl sustine, însa sub presiunea unei temeri ca va fi înlaturat din interesul
de scop al numitului BASESCU Traian de a obtine avantajul „imunitatii” ministeriale, tocmai pentru a
se sustrage de la raspundere, acesta având în paln sa devina prim-ministru cu sprijinul FBI, dupa cum
presa complice a acestui fost „presedinte” a facut cunoscut opiniei publice.
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c) Ce sa caute FBI într-o astfel de legatura? Pare ceva imaginar!
d) Ar însemna ca România si-a piertud autonomia si suveranitatea.
e) Nu mai mult fostul europarlamentar SEVERIN Adrian declara la Lumeajustitiei.ro ca FBI are un
birou permanent la sediul DNA. Poate de aceea numita KÖVESI Laura Codruta sfideaza poporul român
sarbatorind zile fierbinti la Ambasada SUA.
f) Apare întrebarea legitima, de ce numai la aceasta amabsada?
g) De ce aceasta discriminare si desconsiderare fata de celelate ambsade, dintre care cele ale U.E. fac
parte din familia noastra europeana.
h) Cu toate acestea un procuror, fie sef, sau nu, nu are ce cauta pe la ambasade. Procurorul nu este
insarcinat politic, nu face parte din viata politica.
i) Rezulta ca Sefa DNA a încalcat grav atributiile prevazute de Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

127.

Considerente pentru care noul PARLAMENT TEHNOCRAT va trebui sa analizeze pe temei
constitutional magistrala expresie fundamentala: „Nimeni nu este mai presus de lege”, sa se aplice
irevocabil si definitiv respectarea legilor „fara discriminare”, astfel încât sa se puna semnul egal între
demnitari si cetateani, cei din urma, nebenificiind de inmunitate s-au trezit „tâlhariti” la scara nationala.

a) Cine respecta legile nu are nevoie de privilegii. Parlamentul judeca prin vot cine sa fie sau sa nu fie
deferit Justitiei? O grava eroare de fond, când separarea puterilor în stat a creat o falie de procedura,
înabusind actul de justitie, rolul Parchetului degenerând într-o mijlocire de represiune nedreapta.
b) Rolul Parlamentului este de a crea legi pe masura nevoilor economice si sociale ale cetetenilor.
c) S-a înregistrat o garva eroare de punere în valoare a principiilor democratice, care în delungul
perioadei postdecembriste a separat poporul român în doua Românii: România clasei politice sterile si
inutile societatii si România electoratului, sperând de la alegere la alegere ca lucrurile se vor îndrepta,
de unde pretioasa calitate a poporului român de a se sprijini pe ceea ce a mostenit ca trasatura
ontologica unica în Europa : întelepciunea.
d) O astfel de clasa politica în alta tara europeana zbura fledurita demult si din ratiuni de încredre nu
i-ar fi dat sansa unei reveniri în vecii vecilor.

128.

Atunci când un judecator
demn de tinuta lui, cum este
presedinta
AMR,
Gabriela
BALTAG, (foto) devine „dusman”
pentru ca deontologic iese public
sa apere Statul de drept si
prestigiul Justitiei cât mai
ramasese întreaga doar 7%,
„constiinta murdara” anuntata de
Nitszche ocupa vârful Inspectiei
unui zis Consiliu Superior al
Magistraturii,
ura
si
incompetenta
debordând
în
cascadele sapaturilor mafiote,
facând corp comun cu starea de
NON-DREPT, înabusind orice
boare de cultura si competenta.
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a) Presedinta

AMR este atacata de mafia sistemului în forma continuata si ulterior, mai nou
persecutata pentru ca Asociatia Magistratilor din România a fost nominalizata în Plângerea Poporului
din 29/08/2014, alaturi de Armata Româna si Politia Româna, ca fiind o institutie care prin aportul
sau a tinut Statul de drept pe picioare.

b)Impardonabil

aceasta Inspectie CSM, care prin atributiile sale nu prezinta interes national,
ocupându-se cu disciplina magistratilor, câti au mai absentat, câti au mai fugit la spectacole, utând
dosarele pe drum etc. insista cu persecutarile-i abominabile înabusind pâna si dreptul fundamental la
opinie, în conditiile în care poporul român a demisionat guvernul mafiot, alegând un nou guvern de
respect si competent, un adevarat tehnician al democratiei. La ce foloseste acest CSM României daca
exista un Minister de Justitie care are o deosebita importanta nationala?

CAPITOLUL VI
Sabotarea Culturii franco-române si reducerea actului de cultura la prostitutie de
crima organizata cu concursul Justiei Române
« Plus on monte, plus il y a de vent !/Cu cât urci, cu atât se afla vânt ! » General Sharles de Gaulle

129.

Site-ul socio-juridico-cultural : fondation-du-verseau.org, întemeiat în anul 2005 de
prof.Pierre-Richard CROCY, cetatean francez, în urma solidarizarii în sustinera sesizarilor penale, ce se
impuneau a fi comunicate la
Curtea Penala Internationala de la
Haga, a fost grav afectat de o
clonare a leagturii pe Internet,
deturnând astfel destinatia acestui
exceptional act de cultra francez,
într-o zona indezirabila, pentru a
se induce ca în fapt intemeiatorul
sitului s-ar ocupa cu „racolarea”
de femei din Rusia. (foto)
a) Aceasta operatiune de clonare
a site-ului a aparut, imediat dupa
ce numitul ISTRATE Ionut a venit
pe urmele fiicei mele, dupa ce a
fost surprins în flagrant ca în
România, acesta opera cu o delicventa extra profesionala trafic de femei, activând într-un grup de
crima organizata identificata.
b) În acest sens Politia din Vaslui
dupa o cercetare judiciara a dispus
de urmarirea penala a acetui individ
în Dosarul Nr.53/P/2014.
c) Scopul clonarii informatice a
acestui site de cultura era nu numai
pentru a denigra cultura franceza,
dar si pentru a se face o legatura cu
Rusia, intetionând sa fabrice probe
ca ar fi spion rus.
d) Legatura de cauzalitate este
argumentata de faptul ca în
sesizarile penale adresata Curtii
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Penale Internationale, la 2 dec.2014 cu completarile din 11 august 2015, domnul P.R. CROCY, alaturi
de mine, devenita sotia lui legitima, a despus tot efortul pentru restabilirea pacii în Europa de Est, când
printro propaganda de razboi savârsita de Antena 3, se pregatea declansarea unui conflict între
România si Ungaria, facându-se o fatisa inducere în eroare ca ar fi vorba de o „agresiune rusa”.
130. Prejudiciul adus este enorm, deoarece aceste operatiuni frauduloase de informatica s-au
constitut probe provocate, produse pentru numitul ISTRATE Ionut, care a intentionat sa însele
organele competente franceze, si printr-o manevra de manipulare, distragând atentia cu scopul de a se
sutrage de responsabilitatea penala, urmare a consecintelor savârsirii în forma continuata faptelor
comise din România, agravând si îngreunând înfatuirea actul juridic în Franta.
131. In ce priveste activitatea mea de scriitor aveam în proiect de cultura franco-român doua
publicatii indeite, unde îmbinam culoarea artistica a doi Artisti francezi cu metafora, critica de arta
pentru prima data îmbracând forma Poemului.
a) Am observat si simtit cum ambii artisti au ceva care-i împiedeca, cu multa finete facându-ma sa
înteleg anumite scenarii care puteau sa se produca.
b) Subit am amânat totul pentru a proteja viata colegilor mei de arta, punând totul pe seama unei
creatii de stil cu tema: „Une métamorphose sans âme/O metamorfoza fara suflet”, întelegând ca
tenebrele crimei organizate au o întindere si în spatiul Culturii franceze, care de alt fel stiam ca
atrasese o invidie pozitiva a lumii, dar sa atraga ura ca mobil infractional, aceasta nu mi-am putut
imagina vreodata.
c) În România dupa publicarea celor 9 volume (romane, poezie, filozofie) la una dintre cele mai
prestigioase edituri, JUNIMEA, la un moment dat am descoperit pe un site literar un scriitor român,
profesorul de litere, Vasile POPOVICI, din loc. Corni, jud. Botosani, care purta frumusetea cuvântului
îmbracat în dialog. Mi-am dat seama ca toate corespondentele noastre pe Internet capatau valoare
literara, de unde mai era un pas pâna la caderea la învoiala sa lucram în coautorat un volum.
d) Asa a aparut în 2013 la Editura PIM Iasi, volumul „Sfideaza Timpul!”. Stiam ca scriitorul si poetul
Vasile POPOVICI avea o afectiune pulmonara, si probabil teama ca va pleca pentru eternitate si ca o
motivatie de creatie l-ar obliga sa ramâna treaz în constiinta pentru înca alte volume, iute îmi propune
sa continuam dialogul literar început. Am acceptat cu multa, multa admiratie si respect, drept pentru
care i-am propus sa scoatem un ciclu de volume „Dialoguri indeterminabile”, care astfel avea sa
cuprinda cel de-al doilea volum „Iluminarea Iluminarii”.
e) Am avut marea, marea consternare sa observ si sa constat ca scriitorul Vasile POPOVICI la
publicarea acestui al doilea volum a întâmpinat manevre de intimidare de natura sa-si fi schimbat
atitudinea în ce privea acuratetea si eleganta, dar si ingrijirea profesionala de care dadea dovada în a
corecta si aseza în pagina textul cartilor scrise si apoi expediate la editura.
f) Mi-a mai atras atentia o tregiversare a publicarii, care de alt fel era legata si de republicarea
primului volum, „Sideaza Timpul!” pentru adaptarea titlui comun: „Dialoguri indeterminabile” si care
potrivit întelegerii între noi, trebuiau sa apara
la sfârsitul lunii mai 2015. Scriitorul, fiind din
fire o persoana integra si foarte, foarte
serioasa.
g) La un momnet dat se asterne o tacere
neobisnuita, multa vreme nemaiprimind
niciun fel de mesaj, doar zvcniri de salut pe
Facebook, întrebându-ma daca mai este în
viata, deoarece pe pagian mea Facebook eram
hartuita cu fel de fel de imagini cu crime
oribile(foto) sau pur si simplu mi se bloca
accesul, ceea ce m-a determinat sa-l sun din
Franta pe telefonul fix al dumnealui din
România. Mi-a vorbit la telefon! Era timorat!
Mi-am dat seama de ce? Stia ca nu reusisem sa
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intru în tara noastra, asa dupa cum programasem si chiar îi promisesem, încredintând ca la întrunirea
Ligii Scriitorilor din România, fixata la 8 Martie 2014, nu voi lipsesi! In toamna aceluiasi an 2014
intetionam sa lasam volumul publicat, „Sfideaza Timpul!”.
h) Scriitorul Vasile POPOVICI mai stia ca urmare a premeditarilor criminale împotriva mea si a familiei
mele, am trimis pe fax „Plângerea Poporului” pe data de 29 august 2014. Îi cunostea si continutul,
chiar! Probabil suferise diferite intimidari, deoarece la un moment dat la telefon mi-a spus ca sa ma
adresez la primul-minstru PONTA cu o scrisoare, si acesta sigur ma va sprijini sa pot intra în România.
Atunci întelesesem cu precizie de unde vin emotiile lui de îngrijoare, prim-ministrul figura printre
suspecti în plâgere.
i) Nu am avut cum sa intru în România. Prin colegii mei juristi si jurnalisti eram informata ca riscul
este foarte mare sa vin in România. Mi se spunea sa râmân în Franta, Statul de drept este respectat.
j) Aflasem ca voi subi o arestare de mascatii KÖVESI pe falsurile facute de colegul sau din cercul de
crima organizata, NITU Tiberiu, când numitul CASUNEANU Florin-Daniel aflat in subordine ierhica la
PCA Iasi ar fi urmat ordinul înscris în fals, iar ca sotului meu i se prefigura un viol prin înscenare,
urmarindu-se aceeasi destiantie a arestarii ilegale, însa luat de alti mascati a celuilalt parchet, a
numitului NITU Tiberiu, iar fiicei mele o deportare pentru scalavaj sexual, despre care aflasem din
2013 si nu-mi venea a crede. Dupa o lunga suferinta de aproape 4 ani, fiul meu suferise o operatie la
palmâni care avea sa-i redea viata gratie specialistilor exceptionali francezi, Merci la France! În
România nu ar fi avut nicio sansa. Urmare caderii sale psihologice, la o vârsta de numai 25 de ani,
numitul ISTRATE Ionut pentru a izola pe fiica mea total de familie si sa nu mai fie în contact cu fratele
ei, i-a inoculat ca fiul meu a devnit o leguma, iar ca tatl lor biologic va suferi un atac de cord, fiindca
este prea gras. De unde trag acum concluzia ca avea intetie sa se debaraseze prin aceeasi crima
organizata de toata familia.

k) Faptul ca nu am intrat in România si am ramas în Franta a dat peste cap planul exterminarii întregii familii.
l) Si s-a trecut la denigrarea locului meu natal, VALENI, ideea arestarii ilegale a sotului meu pentru un
viol ce urma sa fie înscenat, a fost mentinuta si premeditata de acest grup de crima organizata, extrem
de periculos, tocmai pentru ca infractorii aveau garantata libertatea de judecatori, si erau protejati de
procurorii generali ai României.
m) Si astfel cu concursul direct al postului Antena 3 au creat spatiul abominabil al actului criminal
„violului în 7”, în satul meu natal, VALENI, cea avea sa treaca granita „viol în 1000”, multiplicând soarta
victimei, Raluca si în Germania, cu acelasi scop: denigrarea.

132.

La scurt timp dupa publicarea
volumului „Iluminarea iluminarii” de catre
Editura PIM, Iasi, scriitorul Vasile POPOVICI ma
contacteaza pentru a-i da adresa unde sa-mi
trimita cartile, 150 de bucati, cât comandasem
pentru un început de tiraj modest, stiut fiind ca
numai intereseaza pe nimeni aparitia cartilor,
actul de cultura murind subit în România.
a) Am dat adresa fratelui meu din VALENI.
Dupa expedierea cartilor primesc un alt mesaj
de la scriitor, prin care spunea ca se împusca,
fiindca cartile sunt de aruncat la gunoi, pentru
ca nu „a corectat”.
b) Mi s-a parut suspecta aceasta motivatie,

deoarece cartea nu avea nevoie de corectare, cunoscându-i structura lexicala si sintaxa, in plus
editurile inaite de a publica verifica prima carte, care devine mostra pentru conservarea celor 10
volume trimise la Biblioteca Nationala din Bucuresti, astfel cerându-i lamuriri.
c) Aruncarea la gunoi al cartilor venea ca urmare a faptului ca nu se putea citi textul, pentru ca avea
cuvintele tiparite fara spatii între ele, trimitându-mi în mare discretie, doar eu sa înteleg ca este o
„proba”, textul „Argument” de mai sus (foto), text pe care înteleg sa-l redau nedeformat, în întregul sau
extars din volum pag.17-21, înainte de sabotarea publicarii, la anexa acestei sesizari, care astfel capata
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si aspectul unei lucrari juridico-culturale. Pentru carti suportasem niste cheltuieli, iar prejudiciul adus
ca act de intimidare amintea de momentele triste din dictatura ceausita, refuzând sa le arunc,
spunându-i ca le voi pastra pentru un muzeu.
133. Pe data de 27/06/2015, în jurul orei 16, ora Frantei, dupa
mai multe atacuri cu amenintari la viata (foto, stânga,
28/01/2015) si etichitari cu materiale obscene, publicate pe
pagina mea Facebook de diferite „persoane virtuale traficate” pe
care le-am indetificat ulterior dupa profilul psihologic de
exprimare ca fiind numitul ISTRATE Ionut, ce se deghidase întrun „Stan Popa” si un oarecare „Johnny Pinkestones” (foto), am
remarcat ca violenta acestor postari a continuat, ceea ce m-a
obligat sa retin proba si postarea unui individ virtual, „Iulică
Ţenea” (foto), caruia banuiesc ca i-a fost clonata pagina. Cu toate
acestea imediat am blocat accesul acestuia pe pagina mea
publica, deorece prejudiciul de imagine produs era imens.
a) Va cer sa-mi acceptati scuzele pentru afisarea acestei imagini
în pagina si ma refer în acelasi timp si la acceptul Excelentelor sale, ambasadorii satelor straine la
Bucuresti, însa nu am avut alta cale de a relata violenta crimei organizate care se dezlantuie si în plan
virtual, adica pe toate planurile.
b) Scopul publicarii acestui material obscen a fost sa denigreze imaginea si demnitatea mea de scriitor
membru al Ligii Scriitorilor din Romania, cu viclenie facându-se trimitere, tangential la un nume care
amintea de „Ţene”, ca si cum as fi fost
denigrata
de
cineva
din
familia
presedintelui Ligii.
c) Actiunea de atac la demnitatea mea în
calitate de scriitoare, este cu atât mai
convingatoare ca ar fi o manevra
frauduloasa produsa de numitul ISTRATE
Ionut, cu cât „etichetarea” numelui meu pe
fimul obscen publicat, face o legatura de
cauzalitate, relevând ca aceasta a fost
creata în perioada când am observat ca
scriitorul Vasile POPOVICI intrase într-o
zona de intimidare profunda, întâmpinând
fel de fel de obstacole în publicarea celui deal doilea volum „Iluminarea Iluminarii”, care
a trenat de la sfârsitul lunii mai 2015 dupa
cum ne întelesesem, pâna în luna august
2015, când volumul a fost tiparit cu scopul
de fi aruncat la gunoi; data de 27 (06) 2015,
coroborând perfect cu întelegrerea aparitiei acestui volum. Luna Mai 2015, fiind în acelasi timp si
perioada când numitul ISTRATE Ionut se instaleaza prin violenta, împotriva vointei mele, în
proprietatea resedinta de familie din Roquesteron, Franta.
134. Va rog sa observati fata de acest atac violent urma sa se produca pe teritoriul Frantei o însiruire
de actiuni si mai violente, ajungându-se pâna la hartuirea vecinilor nostri imediati de la domiciuliul
legal unde ne constrânsa de aceste evenimente, revenisem tot în luna Mai 2015, la Mougins.
a) Vecinii hartuiti, care aveau câini, ce simtise un individ în una din lasarea noptii cum dadea târcoale
apartamentului nostru, situat cu iesire directa în garadina privata ce se invecina cu o gradina publica,
insa inaccesibila trecatorilor.
b) Acest individ l-am observat imediat ce am auzit latratul câinilor. Avea o tinuta atletica, cu o înaltime
între 1,60 – 1,70 îmbracat in salopte negre, cu cagula trasa pe cap, ce fugise cu pasi în salt la latratul cânilor.
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c) Vecinii locatari au subit hartuiri si au fost determinati sa-si paraseasca locuintele închiriate.
d) Pe data de 28 octombrie 2015 am facut legatura ca toate aceste operatiuni au condus sa fim

IZOLATI, ceea ce-ti dadea frisoane fara sa te înseli ce ticluise crima organizata.
e) Plecarea celui de-al doilea vecin din data de 28 octombrie coincidea cu data când se simula
expedierea de la posta a unui pachet fantoma ce aprtinea telefoniei mobile SFR, supectata a fi clonata
pe Internet; pachetul avea ultimatum sa-l ridicam la ora 15:20, însa se crease prin concurs anume o
confuzie, cum ca acest pachet ar fi fost lasat si la un alt zis vecin din imobil, pe care noi nu-l cunosteam.
f) Legat de clonarea prin operatiuni informatice, banuiesc ca numitul ISTRATE Ionut a învatat sau
prin constrângere psihica l-a obligat pe unul din colegii lui ce lucra la Politia Bârlad, ce stia prin
excelenta „cum se cloaneaza un site”, si când acest politist ar fi cazut victima manevrelor lui ISTRATE,
pentru sustragerea unor sume colosale de bani din conturi straine. Mi se pare ca în Franta ar încuraja
colegi de-ai lui (jandarmi) pe care este foarte posibil sa-i fi cunoscut cu mult înainte pe linie
profesionala internationala si sub anturajul unei prietenii sa fie trecut cu vederea ca infractor, în
schimbul unor operatiuni de astfel de sustrageri de sume din alte conturi straine sau nu mai mult,
acesta poate sa prezinte acte false ca este in activitate, si sa ascunda faptul ca a demisionat ca urmare a
flagrantului comis pentru proxenetism.
g) Vecinul paraseste locuinta la doar câteva minute fata de ora ultimatum de ridicare a pachetului
fantoma expediat. Si imediat cum acesta a plecat, soneria apartamentului nostru a fost asaltata cu
insistente sa raspundem. La o saptamâna dupa aceste actiuni, am cerut lamuriri la posta si nu s-a gasit
nicio urma de expediere, în timp ce mesaje truncheate de la telefonia mobila SFR curgeau pentru
disimularea acestei actiuni frauduloase. Se urmarea cu orice pret un contact fizic cu amândoi.
h) Aceasta actiune ne-a fortat sa parasim domiciliul nostru în fuga, când dupa ce ne-am facut ca
militarii bagajul, ne-am dat seama ca putem fi surprinsi în lift sau pe holurile imobilului, astfel lasând
bagajele, ne-am furisat sa iesim prin gradina publica, pentru a ne deplasa la Politia din Mougins, care
era la aproximativ 500 m de noi. Politia si-a notat evenimentul în registrul de lucru si a solicitat
imediat doi jandarmi pentru a ne asigura securitatea.
i) Numitul ISTRATE Ionut, în scurt timp si-a impus violenta psihica prin determinare, si ambii copii au
început sa fie timorati si încet-încet sa se pozitioneze ca dusmani ai mei, mama lor. Evident ca
întelesesem tehnica criminala care se practica întocmai în psihologia crimei organizate de unde venea
acest idivid, si care nu mai mult fusese identificat de Politia Româna la Vaslui în Dosarul penal
nr.53/P/2014; dosar care a fost deferit Parchetului reprezentat de numitul NITU Tiberiu si pentru
care declar ca REFUZ orice act emis de Parchetul din Vaslui sau de Patchetul ierhic regional, de la Iasi,
ale caror sefi si procurori generali sunt implicit suspectati de fraude în solutionarea altor plângeri
penale încredintate.
j) Ne-am continuat drumul spre copiii nostri, îngrijorati si pentru vietile lor. Nu mai putea fi niciun fel
de mister. Aici suspectul ISTRATE Ionut, a auzit tot ce-i povesteam fiicei mele, precum ca am fost
încercati de o prima tentativa de a se patrunde în locuinta noastra din Mougins de un mascat, fiind
nevoiti sa parasim subit locuinta.
k) Imediat acesta si-a împreunat mâine la ceafa, gândind printr-o miscare agera a privirilor, subit
oferindu-se sa vina el sa stea de paza cu noi o saptamâna si sa prinda mascatul. M-a încremenit ideea!
I-am spus ca nu se poate, deoarece el este deja suspect si pentru organele de stat franceze. Brusc i-au
cazut privirile în pamânt, desfacându-si bratele ce-i sprijinea ceafa. O irascibilitate îi stapânea firea.
l) L-am examenit expres pe suspect în momentul când descriam mascatul. Interventia lui a fost: „Pai
cum altfel putea sa-si faca treaba, decât cu cagula trasa pe cap.” Era un fel de a-mi confirma ca nu avem
nicio scapare, intimidarea facând-o direct si care corespundea cu o discutie la telefon pe care o
purtasem cu el pe data de 23 septembrie în jurul orei 18, si când atragându-l în discutie asezati, eu cu
experienta în litere, iar el cu experienta în crime, îl încurajam ca nu este târziu sa se lase de acest viciu,
si ca are toate sansele pentru ca recunoscuse. Franc a continuat cu o explicatie care avea sa ma
înghete: „Cum sa va spun, fac eforturi mari, însa este excat ca în cazul unui alcoolic, care nu se poate lasa
de pahar”. Am insitat atunci, dându-i drept sfat, ca este pe cale buna, deorece atunci când un viciu este
constientizat de persoana care-l poarta nu-i mai ramâne decât un pas: vointa sa-i puna capat.
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m) Din nefericire „viciul” betiei crimei organizate a numitului ISTRATE Ionut, l-a determinat sa

continuie; dându-si în vileag psihologia infractorului care reia o infractiune ramasa în tentativa, însa cu
o pregatire de actiune mult mai violenta.
n) Astfel la data de 14 noiembrie 2015 eu si sotul meu, dupa un surmenaj de refugiati în aparare, dupa
sfaturile date de Politia din Mougins, care ne-a amintit ca numai jandarmeria are în competenta sa ia
toate masurile legale pentru ca noi sa reintram în locuinta noastra în securitate, însa pâna atunci sa
renutam la telefon mobil; la GPS; la utilizarea chiar a cardului bancar; la utilizarea Internetului si
cazare la hotel, fiind susceptipbili de a fi localizati de aceasta crima organizata, oriunde ne deplasam.
o) Aveam sa ne convingem ca asa stau lucrurile cum ne-a instruit politistul în serviciu. De fiecare data
când utilizam Internetul sa comunic cu fiica si fiul meu, ori când intram pe pagina mea Facebook, in
locatia respectiva, observam cum apar diversi insi tineri, foarte tineri, atinsi de curajul unei bauturi, si
care ne urmareau sistematic. Automat ne organizam pentru fuga. Pentru toata siguranta noastra ne
ascundeam pentru câteva zile în adaposturi, grote ale Alpilor. Ieseam când simteam ca energiile
noastre ne ajuta sa parasim adaposturile.
p) Am descoperit ca „nevoia de timp” experimentata pe sclavi de Platon cunoscut în filozofie „Alegoria
pesterii” nu a servit cu nimic umaniatii, sclavul ramând tot sclav, nevoia de cunoastere, ramânând
„iluminarii mintii” si nu în eterna noapte a vidului pesterii. Acum Platon îmi pare un regret profund al
ratarii sansei sclavului de a-si fi exprimat liber, întelegând ca mintea lui fusese luminata, ci nu peretii
pesterii. De aceea iubesc Franta ca lumina ochilor si România ca pe copiii mei!
q) Gasindu-se în faza de actiune nereusita, ei bine, numitul ISTRATE Ionut, pe firul psihologiei sale
infractionale experimentate profesional, calificat la locul si fapta savârsita, mizând ca vom fi
cosntrânsi de frigul ce era accelerat de intarea în iarna, a gasit una dintre cele mai inventive si
costisitoare actiuni. A fixat un post infra-rosu, exact într-o încapere ce avea geamul perpedincular
peste strada ce fata-n fata separa apartamentul nostru.
r) Acest punct infra-rosu l-am descoperit când sotul meu mi-a propus sa încercam sa reintram in
apartamentul nostru, fiindca nu vom mai putea trai în adaposturile Alpilor, din cauza frigului. Astfel în
seara zilei de 15 decembrie, pentru a ma proteja sotul meu mi-a propus sa intre singur în apartament,
iar eu sa stau de paza. Ne-am lasat masina garata vizibil, la lumina, pe Rue des Petits Ponts. M-am
ascuns între niste arbusti pentru a nu ma lasa expusa, insa sa pot observa masina.
s) Aveam întelegerea facuta cu sotul meu sa lase lumina aprinsa ca reper ca este înca în apartament.
La un moment dat am observat, desi se facuse nopate târziu, o persoana de sex feminin ca are drum sasi plimbe câinele trecând pe lânga masina noastra. Dupa ce a termint plimbarea, si am zarit ca aceasta
a trecut de intarea principala a imobilului nostru, m-am apropiat de masina si am gasit în dreptul
acesteia lasat pe trotuar o teaca de cutit, confectionata din pânza tip doc, de culoare beiej. M-am
speriat, si un tremur a început sa-mi slabeasca picioarele deoarece sotul meu ar fi trebuit sa vina la
masina pâna la acel moment.
t) Mi-am luat tot curajul cât îmi mai ramasese si m-am strecurat în noapte în gradina care ducea în
panta catre locuinta noastra.
u) Ceea ce m-a întepenit pe loc, lumina era stinsa. Privesc atent în jur sa ma asigur ca pot sa ma întorc
în strada. Atunci am zarit la geamul imobilului din fata apartamentului nostru o lumina rosie, ce radia
mici raze, scurte înjurul punctului rosu, si ceea ce m-a speriat cumplit, punctul luminos se deplasa in
directia unde si eu ma deplasam, de parca ar fi fost un lunetist gata sa traga. Am fugit cât m-au tinut picioarele.
v) Întoarsa în strada am observat un cuplu, o femeie si un barbat ca se-ndreptau spre acelasi imobil
unde locuiam. M-am adresat politicos femeiei daca ma poate insoti pâna la interfon, sa verific daca
sotul meu mai este acolo. Femeia mi-a spus ca mai bine sa ma însoteasca sotul ei. Am sunat si mi-a
raspuns sotul meu, care obosit atipise, întelegând ca se petrecea ceva, a parasit imediat locuinta.
w) In urmatoarea zi ne-am întors special sa observe sotul meu, punctul luminos rosu, facuse armata
si putea sa-si faca un punct de vedere. Punctul rosu luminos chiar de la jumatatea gradinii, coboarând
înspre portita curtii noastre, se pozitiona urmarindu-ne; imediat sotul meu mi-a spus ca nu poate fi
vorba de un lunetist, ci de un captor de energie a corpului uman în infra-rosu. Am facut trei fotografii
ce corespund dinamicii de miscare a corpului meu, paralel fata de geamul unde era prezent punctul.
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x) Apoi sotul meu a avut inspiratia unui constat judiciar, solicitând un expert sa faca fotografii în
nocturna si sa obtina detalii privind obiectul luminos detectat. Expertul dupa ce a cerut lamuri
organelor specializate în privinta securitatii sale pentru aceasta interventie, a anulat sedinta nocturna
fixata, urmând sa constate doar disparitia subita a vecinilor nostri, conform marturiilor altor vecini
care au observat si au încercat sa opreasca o fanta de apa dirijata pe un dispozitiv de scurgere
deasupra gradinii vecineului din stânga locuintei noastre, caruia îi inundase cusca câinelui ce latrase
când mascatul încercase sa-si duca misiunea pâna la capat. Fapt pentru care sotul meu a considerat
inutila sedinta, însa solicitând stampila si semnatura expertului pentru neîndeplinirea sedintei
nocturne, folosindu-ne proba în justitie.
y) În urma analizei facute de un tehnician, pe cele 5 fotografii obtinute si prezentate probe la prezenta
în pagina fractiuni electronice de daliu de imagini si in întregime conform originalelor prin expediere
electonica a fiecarei fotografii împarte, si când s-ar parea ca este vorba de un dispozitiv ultra modern,
care detecteaza corpul uman, apoi transmite semnale pe internet de la oricare distanata persoanei
care are legatura printr-un progam special, urmânnd apoi, fie sa mobilizeze anumite persoane care sa
se deplaseze pentru interventia criminala; fie chiar, daca este pe pozitie în momentul surprinderii
corpului uman, programatorul, el-însusi, sa poata sa declanseze o explozie, exact pe tinta captata.
Banuiesc ca aceasta explozie nu s-a produs, deorece nu am intrat amândoi în încaperea
apartamentului, zadarnicind fara sa stim organizarea crimei. Ultimele doua fotografii corespund unei
verificari recente, care au scos un al treilea element vizibil din întregul dispozitivului.
IMG00053
IMG00054

Imaginile redau progesiv pozitia dispozitivului instalat în apartamentul perpendicular pe
apartamentul nostru, la o distanta de aprox de 15 – 20 m.
Dupa doua luni am revenit si dispozitivul era înca acolo. Parea ca dispozitivul a suferit unele
adaptari extrem de ciudate, iar imobilul era pustiu.
Ne-am hotarât sa nu mai intram în Mougins.
Deplsarea aparatului de fotografiat s-a facut în ritmul de mers cu pas normal.
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Fotografiile IMG00073 si 00074 au fost
facute doua luni mai târziu, fata de primele
3 fotografi din 14 noiembrie 2015.
Imaginea IMG00074 are prins in obiectiv
ramurile unui cais. Inaintarea în curte
pentru a continua fotografiile pe dinamica
de miscare a punctului infrarosu era foarte
riscanta.
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135. Civilizatia europeana a juns în pargul axiologic prefigurat - „Pimejdiile creatiei”- si anuntat

de
scriitorul si filozoful Emil CIORAN; un avertisment care în sens profund trebuie înteles „creatia” ca
nastere, ca aparitie a fiintei umane pe pamânt, divinitatea facând parte integranta din educatia si
spiritul individului, ce-si oglindeste existenta în gândirea colectiva.
136. Constantin Brâncusi a fost izgonit de politicieni din tara lui, România, dupa ce „creatiile”
sculptorului avertiza prin operele sale, „Masa tacerii”(foto),
transmintânt mesajul poporului român ca va suferi dezastrul
perversiunii intelectuale prin represiunile politicienilor de a
înabusi actul de cultura, însa cultura autohtona va rezista
„Coloana infinitultui”.
a) Argumentele stiitifice stau înca pe „Masa tacerii”. Lumina
unei recunostinte însa, face ca Arhimandritul Iustin Pârvu sa
rupa tacerea: „Eşti singurul popor european care trăieşte încă
acolo unde s-a născut. Nu o spun eu, o spune istoria popoarelor.
O fi mult, o fi puţin, nu ştiu dar ştiu că eşti unic în Europa,
această Europă care te loveşte, te jigneşte şi te umileşte. De ce o
laşi să facă asta, când tu eşti singurul popor născut, crescut şi
educat în graniţele sale? Eşti primul popor din lume care a
folosit scrierea. Nu o spun eu, o spun tăbliţele de la Tărtăria, şi o recunosc toţi cei care le-au studiat. Acum
7000 de ani, când alţii nici nu existau ca popor, pe aceste meleaguri locuitorii scriau, pentru a ne lăsa
nouă mândria de a fi prima civilizaţie care se semnează pe acest pământ. Scrierea sumeriană a apărut
1000 de ani mai târziu şi totuşi mulţi se fac că nu văd şi nu recunosc adevărul.” (Scrisoare deschisa catre
poporul român)
b) Refugiul lui Constin Brâncusi la Paris i-a transfigurat bratele zidite în lumina libertatii culturii
franceze, îmbogatindu-i nu numai sufletul, ci si creatia, care prinsese aripi, dând nastere operei
„Pasarea maiastra”. Si cum sa nu iubesti Parisul?
c) Arta lui Brâncusi avea sa revolutioneze în materie, printr-un nou stil. Insa nu la întâmplare. Trecând
Oceanul, în SUA, pentru a participa la o expozitie de arta cu „Pasarea maiastra”, Brâncusi s-a lovit de
necunoastere, privind siderat cum vamesul american i-a confiscat sculptura, acuzându-l ca este o
sarlatanie, ca obiectul nu are valoare de arta, fiind doar o simpla piesa bine slefuita sa ia privirile
trecatorilor si ca intrarea artistului ar avea alte scopuri în America.
d) Astfel Brâncusi a pierdut expozitia însa cere sa ajunga în justitie sa-si apere reputatia si sa-si
recupereze opera confiscata. „Procesul impartial” devenit o traditie de practica judiciara în SUA, a
stabilit prin expertizele facute, ca „Pasarea maiasatra” a lui Brâncusi nu numai ca este o opera, ci o
capodopera în materie, revolutionând arta prin linia creativa, dând nastere unui nou stil în sculptura.
Si cum sa nu admiri Justitia americana?! „Pasarea maiastra” a ramas peste Ocean, acumulând la ultima
licitatie publica peste 30 milioane de dolari.
137. Matematicianul Florian
Colceag,
(foto)
profesor
instructor de studenti olimpici,
când iese în gradina sa lucreze
pamântul socoteste câte albine
mai sunt pe pamânt?
a) Nu ca nu l-ar interesa
caderea în desuitudine a
respectului fata de valorile
Românei, ci îngrijorat ca
legumele si fructele sunt grav
amenintate de disparatie si
planeta va ramâne fara hrana.
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b) Matematicianul ne avertizeaza ca efectele polimizarii prin fosnetul vântului sunt infime fata de

eficacitatea cea a albinelor distruse-n masa ca urmare a tehnicii moderne de întretinere a culturilor cu
pesticide, nemaisocotind ca ne rasfata cu un produs unic – mierea.
c) Cu alte cuvinte matematicianul lansa un apel catre factorii de raspundere – înalti demnitari, ceea ce
în termeni sociologici numim stereotipuri.
d) Cine l-a ascultat?
e) Nimeni! Demnitarii sunt preocupati de Catusele DNA. Toti! Fara exceptie! Unii fabrica dosare sa
puna capat unui sanatj; altii umfla sacose cu bani murdari sa-si plateasca audienta la televizor; razlet,
doi sau trei dintre acestia privesc incapabili sa-si spuna punctul de vdere, de frica, în lasitata lor oarba
întreabându-se cât va mai dura mizeria?!
f) Observam ca a început groaza sa gândeasca pentru noi, ura luând locul ratiunii!
138. În vara anului 2014, savantul român Copacinschi avea sa se confrute cu cea ma cruda razbunare
între doi fosti securisti: numitul BASESCU Traian, ajuns din aventura în aventura la Puterea Absoluta,
si fostul gestionar de conturi ale cupulului Ceasusescu, domnul Dan VOICULESCU, poate singurul
dintre fostii securisti care a înteles
ca România nu trebuie distrusa,
sustinând tinerii cu capacitate
exceptionala sa nu-si piarda
abilitatile, iar pentru asigurarea
sanatatii prin alimentatie investise
în modernizarea I.C.A., având
responsabil
pentru
detectarea
agentilor alimentari cancirigeni pe
savantul Copacinschi. (foto)
a) La comanda crimei organizate cu
concursul INEDIT al Justitiei
Române, savanatul român cade la
cea
mai
umila
si
cruda
PERSECUTARE, alaturi de înca alte 12 persoane, dintre care si un ministru al agriculturii.
b) Dânsul este aruncat în închisoare de un complet de judecata format din doi judecatori „promovati”
dupa criteriul „te înalti în functia publica daca esti bandit”, numiti „superiori de instanta” in doar
24 de ore pe culoarele Justitiei de C.S.M. în complicitate cu sefa ICCJ, numita STANCIU Livia.
c) Miza procesului era numai si numai banii si proprietatile extrem de voloaroase ale ICA, dar si
casele condamnatilor prin abuz de putere, familii întregi ramânând fara adapost, adica readusi
la conditia de sclavagism instalat de clasa politica pe întreg teritoriul României.
d) Afirm acestea pentru ca fostul securist Dan VOICULESCU avea înca vreo 7 dosare penale, unde
figura singur, si putea fi arestat la o alta comanda.
e) Astfel numita BOGDAN Camelia si înca un alt judecator al carui nume nu mi-l amintesc, dar care
avea aceeasi calitate de catarare pe functie pentru a primi foloase necuvenite, aceste specimene au
lansat în jurisprudenta româna precedentul „procesului de groaza”, executare la comanda prin
interzicerea DREPTULUI LA APARARE cumulat cu dublarea exemplara a pedepselor, în timp ce
Conventia Europeana a Drepturilor Omului, dar Codul de procedura penala român, în calea de atac de
APEL prevad ca situatia inculpatilor nu poate sa fie agravata fata de prima faza de judecata.
f) Asa a fost aruncat dupa gratii, cercetatorul stiintific Copacinschi pentru 8 ani de închisoare abuziva.
g) Deorece pentru sigiliul juridic al sediului Antena 3 a fost numita în hotarârea imbecila, chiar numita
KÖVESI, desi legea prevede un executor judectoresc, si pentru ca la acea data cuplul PONTA-BASESCU
luneaca pe spirala crimei organizate ca doi zmei din povestile de groaza, si pentru ca numitul GÂDEA
Mihai nu a sesizat Parchetul pentru abuzul comis de cei judecatori, dispunând de exidendera
confiscarii pe un imobil care nu figura în proprietatea ICA, si care functiona sediul televiziunilor
Antena 1 si Antena 3, care plateau impozite la stat, s-a creat spatiul unei complicitati cu concursul
Antenei 3, fatis împânzind imagini de „Confiscarea presei”.
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h) În opinia mea cred ca totul a fost lucrat pentru a se creea panica si teroare în rândul populatiei, iar

in spatele acestui act abominabil PONTA-BASESCU-KÖVESI-GÂDEA-Inspectorul sef CSM-STANCIU sa-si
împarta între dânsii foloasele necuvenite obtiunte.
i) Cu atât mai mult aceasta ipoteza prinde contur real, cu cât numitul GÂDEA Mihai s-a aliniat crimei
organizate, atacând satul meu natal, pentru ca in Plângerea poporului din 29/08/2014, puneam în
vederea Justitiei Române abuzul grosolan arestarii ilegale, în flagrant în fata natiunii a celor 13
persoane din dosarul „Telepetia”, fiindca în acest dosar savantul român a cazut executat, dintre care o
persoana a decedat pe timpul anchetei, dar nimeni nu a dat stire cauza decesului, astfel creindu-se
suspiciunea unei crime, care avea scop înspaimântarea ceilorlalti 12 asa zisi „inculpati”, ramasi sa se
multumeasca ca ramân în viata.
j) Betia puterii unui regim criminal îsi facea efectele pentru explozia unei bombe financiare, cu tinta
sigura de gestionatre – Guvernul Ponta.
139. Olimpcii României la FIZICA – 2015 aveau sa conchida forta educativa si de cultura a tinerilor
României.
a) Fizicienii României
au devenit inovatori
mondiali; unii dintre
dânsii având solutii si
viziuni de iesire a
poporului român din
sclavajul unde a fost
împins de clasa politica
postdecembrista.
b) Poporul român este
hotarât sa-i sprijine,
întelegând grava eroare istorica traita, privind spre Europa cu încredere.
140. În anul 2007 am avut privilegiul sa cunosc la Paris unul dintre cei mai remarcanti regizori si
scenaristi români – Dinu COCEA.
a) Dânsul descoperise romanul meu „Evadare din vidul tacerii”/Junimea/2005, intrând în direct prin
telefon la doua lansari de carte pe care le-am realizat la Muzeul Literaturii Române „Casa Pogor – Podfiul” din Iasi si la o emisiune televizata la TvV Vaslui.
b) „Doamna unde sunteti? V-am cautat peste tot, la Vaslui. Fiul mata îmi spune ca sunteti iesita, dar nu
stie unde anume.” „Sunt la Paris” i-am raspuns uimita dupa ce a rugat o femeie ce ma cunostea sa-mi
dea telefonul lui si sa-l sun de urgenta.
c) Eram nemalurita ce dorea de la mine si politicos l-am întrebat: De aceasta urgenta? „V-am citit
romanul!” mi-a raspuns scurt, blocându-mi orice banuiala. „Ei, lasati romanul, sunt o biata scriitoare,
spneti mai bine ce va intereseaza?” „Doamna în viata mea de om mi s-a dat sa citesc un roman de doua
ori, dar de trei ori, o singura data! Mi-a placut mult romanul, dumneata! Original! M-am apucat sa lucrez
un scenariu si sa fac cred ultimul meu film, ca am si o vârsta. Deja am lucrat câteva sinopsisuri?”

d) La una din sedintele programate
pentru acest act de cultura, care s-a
sfârsit pâna la urma doar cu scrierea
scenariului pe care-l pastrez cu grija în
arhiva, (maestrul intre timp s-a stins),
regizorul Dinu COCEA îmi dezvaluise
un „mister” pe aripile caruia voi
ramâne o eternitate, deoarece acesta
este aura adolescentei mele, când nu
m-am mai dezlipit de poezie, dupa ce lam studiat pe Mihai Eminescu, (foto
mijloc).
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e) Cu sclipirile unei priviri taioase de inteligenta si respect profund fata de actul de cultura, Dinu

COCEA îmi spunea ca mai lucra „amical”, fara pretentii la „drepul de proprietate intelectuala”, însa cu o
mica recompensa, pe o fila CEC, pentru anumiti regizori colegi din SUA, când unul l-ar fi recompensat
înca cu mizilicul unui alt CEC pentru punerea în scena a capodoperei „Luceafarul” creata de poetul
Mihai Eminescu si dupa carea avea sa toarne fimul „Superman”.
f) Imediat am facut legatura cu Hyperion, personajul principal din creatia literara a lui Eminescu,
personaj care zbura cu viteza luminii cutreierând întrg Universul, observânt tot ce se petrece pe
pamânt, asemenea imaginilor impecabile, create de regizorul american. Îmi spunea maestrul COCEA ca
vesmintele lui Hyperion, având acel „giulgi de dupa umeri” ce-i înalta zborul în Univers a fost respectat
din descrierea regizorului român.
g) Chiar daca nu aparea numele poetului român pe pelicula fimului, oricum „dreptul de proprietate
intelectuala” nu mai are nicio relevanta, românii sunt multumiti ca undeva capodopera rupta din
cultura si literatura româneasca a debordat într-o fulminanta si minunata cultura americana, ceea ce
ma face acum în aceste momente sa-mi amintesc de ultimeme versuri din capodopera „Luceafarul” :
„Ce-ti pasa tie chip de lut,
Daca oi fi eu sau altul,
Traind în cercul vostru strâmt
Norocul va petrece,
Ci eu în lumea mea ma simt,
Nemuritor si rece.”
141. România ca teritoriu este o tara mica pe harta lumii, însa ca suflet curat de alinare prin arta si
cultura, este imensa.
a) Cine îsi mai putea imagina în aceasta
lume ca Maria Calas va putea fi egalata ?
b) A aparut ca un înger, Angela Gheorghiu
despre care scriitorul si filosoful Mircea
Eliade ar spune ca pamântul are un reper
animamundi pentru a comunica nu numai
popoarele într ele, ci si celelalte plante.
a) În 2009 poporul român a trait o revelatie
si spiritual, si întelept cum este, tace si
sufera pâna îi curg lacrimi de sânge; a tot
sperat ca CINEVA va lua atitudine
diplomatica si „democratia” sa nu mai fie
batjocorita de politicienii români.
b) Pitagora spunea „Lumea este ca un
concert, deci fii în acord cu ea!”
c) Prezenta familiei prezidentiale SUA la concertul animamundi avea sa dea viata unei armonii
axismundi; dincolo de asteptari poporul român îsi reîncarnase speranta unei armonii.
d) Pe fond „Luceafarul” si reperul inter-planetar disting doar fiinta umana pe un câmp extatic când
orizonturile lumii au un singur cer comun si aceeasi Lumina naturala, cazuta din susul lui.
142. Va rog sa observati ca arta si cultura nu au granite!
a) Acolo unde cunoasterea triumfa, arta si cultura triumfa! Individul îsi priveste chipul în oglinda
comunitatii, regasindu-si sensul de viata.
b) Terorismul nu este un dusman de razboi, ci o infractionalitate cruda, cunoscuta în dreptul penal
national si cel international – crima organizata în contra umanitatii sau genocid.
c) Premeditarea cu lasitate si actionat când vietile unor simpli spectatori sau trecatori sunt luate prin
surprindere, fara a avea sansa de a se apara cel putin din instinct, întinzând bratele pentru a-si
acoperi ochii, califica terorismul un act infractional prin cruzime, si care este reglementat de
Dreptul international.
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d) Ignorarea din oficiu al acestor acte criminale de catre autoritatile internationale, platite

pentru supravegherea prevenirii genocidului si crimei contra umanitatii, conduc catre agravarea pacii
unui popor, cazul Românei si a pacii mondiale, cazul Frantei si Germaniei, favorizarea infractorului,
alimentând iremediabil entuziasmul crimei organizate, entuziasm care ajuns în gura unei prese
complice, amplifica în forma continuata criminalitatea.
e) Pentru a se crea confuzii, aceasta crima organizata prin cruzime si-a luat drept alibi religia.
f) Constatam ca terorismul este un fenomen social aparut ca urmare a experimentarii unor interese
de scop, si care nu poate fi înlaturat fara aplicarea stiintei ca forma a cunoasterii de comunicare
benefica între popoarele si statele lumii.
g) Observam astfel ca infractionalitatea se reduce doar la excesul de necunoastere, acolo unde
educatia si cultura sunt acceptate sa fie înlocuite cu aventura unui turism obscen.
h) Nevoia universal valabila a unei SCOLI INTERNATIONALE de respectare a religiei fiecarui popor a
creat un vid legislativ, care îsi asteapta normele internationale în sens laic: respectul fata de viata, în
sens religios, respectul fata de Dumnezeu sau Alah, totuna este!
i) Nevoia actului de cultura se intrepatrunde cu nevoia actului de justitie, drepturile fundamentale
la viata si libertatea de expresie, accesând pe întinderile ontologice nevoia universal vabila a creatiei –
pilon cognitiv de sustinere a demnitatii umane.
j) De aceea statele lumii au în comun Drapel si Imn natioanl, care ar trebui sa uneasca politica
si cultura, ci nu sa le separe.
CAPITOLUL V –

Obtiuni si precizari speciale

143. Datorita importantei deosebite si a cadrului infractional descris cu autori de notorietate

europeana si dovedite cu fotografii si publicatii angajate deontologic în respectarea legislatiei,
prezenta sesizare are un caracter public.

144. Raportat la gravele fapte savârsite în grup infractional calificat în cunostinte profunde de drept,

Poporul Român are obligatia sa ia atitudine pentru a-si apara institutiile statului si valoarea lor de
reprezentare în mentinerea echilibrului si securitatii nationale, pentru a nu se mai permite subjugarea
libertatii si a drepturilor fundamentale de oricare alta putere separata în stat.
145. Se impun de urgenta si cu precadere:
1°) DESFIINTAREA C.S.M. si lasarea în exercitiu numai MINISTERUL DE JUSTITIE.
2°) Dizolvarea Directiei Nationale Anticoruptie si absorbtia acesteia în Ministerul Public, care prin
rolul Parchetului General al României, poate exercita cu mai eficienta aplicarea dispozitiilor
faptelor de coruptie, simplu si fara complicitate infractionala de „coruptie” la „lupta anticoruptie
nationala” ca urmare a respectarii dispozitiilor prevazute de Legea nr. 202/2010, privind Codul penal
rams în vigoare, lege publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 714 din 26 octombrie 2010, faptele de
coruptie fiind regementate la TITLUL VI - INFRACTIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR ACTIVITATI DE
INTERES PUBLIC SAU ALTOR ACTIVITATI REGLEMENTATE DE LEGE, coroborat cu legile în materie
aflate în vigoare si Art.75 si Art. 118 din aceeasi Lege 202/2010, prin aplicarea corespunzatoare a
Codului de procedura penala reglementat de Legea nr. 135/2010 privind noul Cod de Procedura
Penala, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 486 din 15 iulie 2010.
146. Atitudinea ferma si pertienta de a apara Institutia Presedintelui si Statul de drept, va rog sa-l
apreciati ca o îndeplinire a dreptului fundamental de a-l fi votat acum, fiindca in Noiembrie 2014 ca si
acum eram urmarita pe teritoriul Frantei sa fiu exterminata ca urmare a faptului ca am înteles sa ma
bucur de alt drept fundamental, cel de a ma fi aparat, adresând Justitiei Române plângerile penale din
29.08.2014; din 03 Octombrie 2014, ulterior si Justitiei Internationale, in 02 decembrie 2014, starea
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securitatii si siguratei familiei mele, agravându-se odata cu nevoia extinderi cercetarii penale in cadrul
Curtii Penale Internationale de la Haga, prin completarile trimise la data de 11 August 2015.
147. Cu ocazia cercetarii stiintifice pe care am efectuat-o în Sociologia dreptului la Universitatea
Sorbona din Paris am surprins cauza fenomenului de coruptie pe pamântul sfânt al României, ceea ce
m-a determinat în paralel sa lucrez la o NOUA CONSTITUTIE însa numai pe principii DEMOCRATICE,
asteptând cu nerabdare CADRUL NORMAL al STATULUI DE DREPT ROMÂN pentru a-i fi lansata
dezbaterea publica.
a) Consider ca Lucrarea stiintifica va avea un interes comun, doarece constitutia în lucru a cuprins
NEVOILE VIETEI SOCIALE ROMÂNESTI ACTUALE, având experienta spatiului de functionarea a
dreptului francez, care m-a ajutat sa pun în valoare toate carentele, vidul legislativ fundamental
pentru redresarea vietii sociale românesti, fara angajamente politice, ci doar drepturi si obligatii.
148. Poate nu ar fi lipsit de sens, recurgând din nou la spatiul culturii universale, sprijinându-ma de
aportul intelectual al lui Frédéric Nietzsche, va rog sa-mi permiteti sa împartasesc cu dumneavoastra
un aforism ce ne preocupa si în zilele noastre „satrea statului de drept modern” :
„Si tu es esclave, tu ne peux pas être un amis./ Daca tu esti scalav, tu nu poti fi un prieten.
Si tu es un tyran, tu ne peux pas avoir d’amis”./Daca tu esti un tiran, tu nu poti avea prieteni.

149.

Nota: In „scrisorile de motivatie” adresate public Presedintelui României : „Lucrez pentru
România” acum si pentru Franta, nu au si nu pot sa coroboreze cu velietatile de candidat la „presedintie”
pe care le-am oglindit de maniera artistica pe reteaua de socilaizare Facebook; spun velietati deoarece
rolul unui scriitor este de a nu face politica, ci de a se implica si a da lamuriri si mai mult sa ajute
societatea când este aflata-n primejdie.
De aceea cu prilejul alegerilor prezindentiale din Noiembrie 2014, pe facebook am creat o alternativa
virtuala doar pentru a da sugestii unei alte VIZIUNI de revenire la NORMALITATEA VIETII sociale
românesti, aratând marea nevoie a unei NOI CONSTITUTII, multumindu-va pentru întelegere.
Considerente pentru care declar ca prezenta sesizare se înscrie un act al Rezistentei Intelectuale
Europene, din marea necesitate ontologica si cognitiva de mentinere a pacii si respectului între oameni.

150. Daca Binomul BASESCU-KÖVESI si ceilalti înalti demnitari infractori au atâta ura adunata sa
extermine familii cu copii cu tot, asa cum au demonstrat-o public, atunci revin si la aceasta sesizare
penala cu o propunere trimisa ulterior la Politia Româna de la Vaslui.
a) Rog Binomul sa se opreasca doar la mine, ca fiinta. Nu-mi este teama de moarte!
b) Nu va atingeti de copii mei! Va implor din toata inima mea!
c) Sa negociem! Marfa a prins în subteranul economiei tot: barbati, femei, mame, copii, viata si
libertatea unui popor întreg!
d) Accept sa plec catre eternitate daca procurorii si judecatorii care mi-a furat casa si au jefuit avutia
unui popor întreg, batjocrindu-l ca pe satul natal – pamântul sfânt al copilariei mele – sa care de la
Valeni 56 de salcâmi cu radacini cu tot, sa-i aseze în Piata Uiversitatii din Bucuresti, la Kilometru ZERO
sa le dea foc, apoi sa ma arunce în flacarile-i parfumate, cu conditia sa elibereze poporul român de
sclavajul si batjocara crimei organizate.
e) Astfel toate posturile de radio si televiziune va încarna respectul si va transmite în direct fumul
salcâmilor si asa nu vreau mormânt. Presa libera asteptata de întreg poporul român îsi va exercita
pentru prima data dreptul fundamental la libertatea de expresie bazat pe pricipiile de echidistanta si
impartialitate; principii care a fost cerute de un singur politician român, dar numai unul, singur,
Elena BASESCU, care dându-si seama de periocolul social national extrem de ridicat nu a ezitat in
direct sa denunte aceasta tenebra otravitoare a sistemului, ce intoxica si paraliza linistea natiunii
si tihna taranilor la vatra lor strabuna, la fel ca acum. Aceasta luare de atitudine a costat-o cea mai
crunta persecutare din partea tatalui sau, care fara niciun scrupule avea sa înabuse si acesta tânara
bruma a democratiei, public mintind si denigrând grosolan: „Scoala românesca formeaza niste idioti”.

151. La 15 Aprilie 2015, copii mei, ce-mi sunt cei mai buni prieteni, mi-au adus cadou un buchet de
56 de trandafiri frumosi ca civilizatia si cultura franceza; eram într-un apartament al unui imobil
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înconjurat de camere video, unde alesesem sa fim în siguranta pâna sa ne instalam într-o comunitate
plina de sperante din Alpii Maritimi: Roquesteron.
a) O tara ca Franta, atât de adorabila, curata si îngrijita în ecoul unei culturi ce te obliga sa citesti si sa
studiezi la infinit pentru a nu pierde ritmul vietii cotidiene, nu veti gasi nicaieri în lume.
Iubesti din mers, fara sa vrei acest pamânt luminat de o cultura puternic înradacinata si o educatie
profunda! De aceea atrage invidie!
b) Când am primit trandafirii eram foarte trista si îngândurata, nu stiam pâna unde îsi va întinde
caracatita tentaculele, însa eram multumita ca fiica mea resusie sa scape de sub ghiarele unui oribil
trafic, fiind reuniti toti in familie.

152. Acum dupa ce am constatat
ca fara „pudoare” crima organizata
a îndraznit sa treaca granitile-i
desarte unde s-a experimentat si
dotat „stiintific” sa-si continue
„dezordinea” cu un elan al idiotului
si în Franta si Germania, vizând si
alte state ale U.E., cum era de
asteptat si Olanda, unde Curtea
Penala Internationala a fost
surprinsa de o premeditare fara
precedent a crimei încotra
umanitatii, nu pot sa mai adaug
decât ca societatea europeana nu
are experienta acestuia, adica a
idiotului, si ca va gasi rezerva
intelectuala de a izola si chiar îngradi elementele infiltrate fara drept si incontra existentei oricarei
civilizatii recunoscute de Dreptul international.
153. Prezenta sesizare penala se înscrie în acelasi timp o cerere exceptionala de aparare a
prestigiului Ligii Scriitorilor din România.
154. Potrivit Preambulului Statutului de la Roma cu buna stiinta si conostinta a drepturilor
internationale în perioada 2002 – 2014 în România a fost distrus „MOZAICUL” poporului român si
al Uniunii Europene.
a) Degradarea impardonabila a vietii si sanatatii poporului român au fost agravate pe timpul
gestionarii Statului condus de fostul presedinte BASESCU Traian; poporul român suferind cea mai
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cruda decadere a drepturilor internationale, traind subjugat de un sclavagism întretinut prin
politici mincinoase si crima organizata.
b) Urmare a sesizarilor facute din Franta la data de 02/12/2014; 11/08/2015; 19/11/2015 si
înregistrate la Curtea Penala Internationala de la Haga, s-ar parea fictiv cu nr. « OTP-CR-289/15 »,
va rog sa-mi permiteti sa va relatez ca sunt acumulate suspiciuni rezonabile si indicii temeinice ca
Procurorul Curtii si-ar fi declinat competenta catre legislatia nationala româna - fiind indus în eroare
ca la Directia Nationala Anticoruptie ar exista un Birou FBI al SUA, dar care nu l-ar fi ajutat pe
Procurorul Curtii de la Haga sa înteleaga ca în acest caz s-ar fi încalcat în forma agravanta
SUVERANITEA Statului Român.
c) Totodata va rog sa constatati ca sunt create circumstantele care atrag trimiterea, analiza si
extinderea cercetarilor penale potrivit dispozitiilor Art.14 coroborat cu Art.93 din Statutul de
la Roma, astfel încât PRESEDINTELE CURTII PENALE INTERNATIONALE de la HAGA, sa nu fie
obstructionat precum „PROCURORUL” acestei Curti, care se pare a fost determinat sau intimidat
sa „transfere” ancheta inernationala în drept la cea „nationala” fara drept, unde legea Binomul
BASESCU - KÖVESI aplica o rusinoasa lege totalitara, cu sprijinul propagandei presei complice.

155.

Prezenta sesizare penala comporta o infuzie a actului de cultura, în scopul delimitarii si
eliminarii unor confuzii atunci când sfera politica se îndeprteaza de cunoastere si stiinta, bazele de
respect fata de cetateni si statele lumii.
156. În cazul exterminarii familiei mele, încredintez semnatura la prezenta sesizare, Plolitiei Române
la Vaslui unde de drept dupa competenta teritoriala am domiciliul si Presedintelui României, ca
reprezentant al cetatinilor români de pretutindeni, deci si reprezentantul subsemnatei.
157. Aceasta-mi este sesizarea penala, ce contine 75 pagini, structurata pe 159 paragrafe, detaliate
pe litere si o anexa de 3 pagini, respectiv paragrafele 157 - 159, pag.73-75, pe care le mentin, sustin si
semnez pe fiecare pagina sub numele de CROCY Maria, astazi 24 Februarie 2016, ora 12:59, din
adapostul generos al altei grote din Alpii Frantei.
Doamne ajuta pacea Europei si a întregii planete!
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. Anexa
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159. „Une métamorphose sans âme” (Paragraf 131, lit.b), pag. 57/75)

Scriitor/membru-Liga Scriitorilor din România
Jurist-expert/Jurnalist/Publicist, Maria CROCY

75/75

Marti, 23 februarie 2016

IMPORTANT : Urmare a interesului national privind starea de asediu si starea de urgenta, create de asa-zisii reprezentanti
ai JUSTITIEI ROMÂNIEI si organelor colaterale ale aceteia, în speta DNA si PICCJ, prezenta sesizare penala are caracter PUBLIC.

