Procesul intentat de primarul general al Capitalei Traian Băsescu
Pe 4 septembrie 2000, am adresat ambasadelor ţărilor membre NATO şi UE la Bucureşti o
scrisoare deschisă, în care, cerând ca utorităţile române să fie încurajate într-o mai mare măsură în
realizarea reformelor şi combaterea corupţiei, am dat mai multe exemple de demnitari publici,
între care Traian Băsescu, la acea dată primar general al Capitalei, care s-au folosit de poziţiile
pe care le aveau pentru a obţine avantaje materiale dintre cele mai mari, pentru ei şi familiile lor.
În ce-l priveşte pe Băsescu am menţionat că „pentru afacerile sale private şi-a însuşit echivalentul a
circa un milion de dolari din fondurile destinate României prin programul UE-PHARE”. La 18
septembrie 2000, Băsescu mi-a intentat un proces penal, cerând să fiu condamnat pentru calomnie
şi să-i plătesc 1.000.000 de dolari despăgubiri morale. Scrisoarea din septembrie 2000, în română
şi engleză, poate fi găsită pe pagina de Documente/ Alte documente a site-ului.
La instanţa de fond, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti (dosar 18834/2000), judecătoarea Daniela
Grigore m-a condamnat la plata unei amenzi penale de 1.000.000 de lei, la 75.000.000 de lei
despăgubiri civile pentru daune morale şi la 500.000 de lei cheltuieli judiciare.
Judecătoarea Grigore s-a comportat pe timpul procesului ca un adevărat procuror, şi nu ca un
judecător obiectiv şi imparţial, interesat de aflarea adevărului şi de respectarea cerinţelor unui
proces echitabil (procuror a fost Laurenţiu Deloreanu, şi a cerut condamnarea mea).
Condamnarea mea a fost dispusă în condiţiile în care pe timpul procesului am arătat că afirmaţiile
cu care îl vizasem pe Traian Băsescu avuseseră în vedere declaraţia pe care el însuşi o făcuse cu
mai mult de şase luni înainte unui ziarist de la cotidianului Curentul – declaraţie publicată în ediţia
din 18 ianuarie 2000 a ziarului şi despre care părea că Băsescu nu ştiuse – potrivit căreia
politicianul avea o fabrică de îngheţată constituită printr-un credit PHARE de 1 milion de dolari. Am
depus la dosar acel ziar iar Traian Băsescu a recunoscut pe timpul procesului că afirmaţia pe care o
făcuse era adevărată – „apărându-se”, însă, cu argumentul că luase creditul (nerambursabil) în anul
1994, „când nu făcea parte din Guvernul României” (dar când, a „omis” să mai spună, era
parlamentar, vicepreşedinte al Comisiei de Industrie a Camerei Deputaţilor – iar anterior fusese
ministru al Transporturilor).
Judecătoarea, în „motivarea” hotărârii sale, s-a pretat la un număr de sofisme deplorabile în
apărarea „părţii vătămate”, cum ar fi că exprimarea mea în sensul că Băsescu „şi-a însuşit” suma
respectivă a fost calomniatoare întrucât prin ea se înţelegea că respectivul şi-a însuşit „pe căi nu
tocmai legale” 1 milion de dolari din fondurile destinate României prin programele UE-PHARE. Ea
ignora astfel, aproape cinic, nu numai situaţia de fapt pe care o „judeca” – în care un important
demnitar public beneficise pentru afacerile sale de un credit practic inaccesibil unui om de rând, în
condiţiile de atunci, într-o ţară precum România – dar şi jurisprudenţa foarte clară a Curţii Europene
a Drepturilor Omului în speţe precum cea pe care o „soluţiona”; probabil că lucrul acesta se
întâmpla şi din cauza lacunelor serioase pe care magistratul le avea în materie, astfel cum se poate
vedea din menţiunile pe care le-am făcut în cuprinsul unui articol pe care l-am publicat în februarie
2010, „Situaţiunea (XXXVIII)” – un extras din el se află mai jos. Judecătoarea nu a reţinut în
cuprinsul Sentinţei nici faptul că am invocat două dintre principiile relevante în materie ale
jurisprudenţei CEDO, anume că în cauze precum cea în discuţie „libertatea de exprimare include nu
numai informaţiile şi ideile primite favorabil sau cu indiferenţă ori considerate inofensive, dar şi pe
acelea care ofensează, şochează sau deranjează” (cauza Lingens împotriva Austriei), respectiv că
„sarcina presei este, cu respectarea datoriilor şi responsabilităţilor proprii, aceea de a comunica
informaţiile şi ideile referitoare la orice problemă de interes general. Libertatea în domeniul presei
scrise include, de asemenea, şi recurgerea la o anume doză de exagerare, chiar de provocare”
(cauza Dalban împotriva României). În sfârşit, ea mi-a refuzat şi cererea de a fi solicitate unor bănci
informaţii cu privire şi la alte credite luate de Traian Băsescu, în condiţii extrem de avantajoase, în
anii în care a deţinut poziţii publice importante (aveam un număr de informaţii în acest sens).
Această cerere avea să fie admisă la instanţa de recurs, Tribunalul Bucureşti (dosar 1893/2001), de
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completul format din judecătorul Cristian Jipa şi judecătoarele Manuela Cărămizaru şi
Florentina Bobeică. Ca urmare, am reuşit să fac dovada că tot în anul 1994, ca parlamentar,
Traian Băsescu a beneficiat, pentru afacerile sale private, de un credit de 200.000 de dolari, în
condiţii preferenţiale, de la o bancă de stat, Banca Agricolă. (În anul 1997, când a ajuns ministru,
el a încercat să-şi şteargă acest credit, trecându-l la categoria „pierderi”, prin Ordonanţa de
urgenţă nr 43 – iniţiată şi adoptată de Guvernul din care făcea parte. Mai mult, pentru a se
ascunde că de Ordonanţa respectivă beneficia inclusiv el, ca ministru al Transporturilor, Guvernul
condus de Victor Ciorbea a decis ca Anexa la Ordonanţă, cuprinzând lista societăţilor comerciale
iertate de datorii, să nu se publice în Monitorul Oficial; lucrul acesta s-a făcut cu încălcarea
dispoziţiilor constituţionale, care stabileau că se exceptează de la publicare numai hotărârile cu
caracter militar. Aşadar, numai în anul 1994, când nu era decât parlamentar al Opoziţiei, şi numai
din ce a recunoscut el însuşi şi din ce-am reuşit eu să aflu, Băsescu beneficiase, din bani publici, de
credite în condiţii extrem de avantajoase în valoare de nu mai puţin de 1.200.000 de dolari).
Condamnarea mea devenise aproape iminentă şi la Tribunal în momentul în care „cineva” a sustras
din dosar piesa cea mai importantă – scrisoarea prin care Banca Agricolă confirma că Băsescu
beneficiase de creditele preferenţiale. Documentul a reapărut numai după numeroase plângeri pe
care le-am făcut unor importante foruri europene şi interne. Tot cu scopul de a fi condamnat cu orice
preţ, pe timpul procesului de la Tribunal au avut loc şi alte nereguli şi presiuni – de exemplu,
încercarea de înlocuire şi de intimidare a completului de judecată etc (detalii pot fi văzute în
materialele de mai jos). Preşedinta Secţiei a II-a Penală, judecătoarea Irina Strava, încercase să
preia ea dosarul, împreună cu două colege judecătoare, prin încălcarea legii, de la completul care îl
instrumentase, obiectiv şi imparţial, până la acea dată. Traian Băsescu şi colaboratorii săi vedeau în
acest proces o miză deosebită, anul 2000 fiind cel în care politicianul viza să devină „liderul
Opoziţiei” (cum a şi devenit), pentru a candida de pe această poziţie, în 2004, la Preşedinţie (ceea
ce s-a şi întâmplat).
În legătură cu „dispariţia” scrisorii de la Banca Agricolă, timp de două luni, şi cu înlocuirea
completului de judecată am sesizat procurorul general (Tănase Joiţa), ministrul Justiţiei (Rodica
Stănoiu), preşedinta Tribunalului Bucureşti, preşedintele Curţii de Apel Bucureşti şi unele organisme
ale Consiliului Europei şi Uniunii Europene. Urmare a fost că, mai întâi, un judecător inspector de la
Curtea de Apel şi vicepreşedintele Tribunalului Marin Cârcel (dovedit peste puţin timp colaborator al
Securităţii) mi-au răspuns într-o manieră care urmărea să ducă în derizoriu lucrurile grave pe care le
semnalasem, pentru ca, ulterior, de la vicepreşedinta Curţii de Apel, judecătoarea Rodica Aida
Popa, şi de la Ministerul Justiţiei să primesc răspunsuri care confirmau cele semnalate de mine şi
faptul că se impuneau măsuri în consecinţă; în cele din urmă, însă, nu mi s-a mai comunicat nimic
în legătură cu eventualele sancţiuni împotriva celor care acţionaseră în mod evident cu scopul de a
fi condamnat cu orice preţ şi de instanţa de recurs.
La 13 februarie 2002, completul menţionat de la Tribunalul Bucureşti a dispus achitarea mea iar pe
Băsescu l-a obligat la plata cheltuielilor judiciare.
Mai jos sunt reproduse următoarele:
-două seturi de Concluzii scrise prin care am motivat recursul formulat la Tribunalul Bucureşti
(documentele sunt cele mai cuprinzător şi mai explicite cu privire la toată situaţia de fapt şi de
drept din acest dosar)
-corespondenţa pe care am avut-o cu reprezentanţii Tribunalului, Curţii de Apel şi Ministerului
Justiţiei pe marginea gravelor nereguli în soluţionarea dosarului la Tribunal
-extras din articolul „Situaţiunea (XXXVIII)”, pe care l-am publicat în februarie 2010
-o comunicare de presă pe care am difuzat-o la încheierea procesului
-două texte pe care le-am transmis presei în luna februarie 2006 şi care completează referirile pe
care le-am făcut în Concluziile scrise la activitatea publică şi comportamentul lui Traian Băsescu.
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TRIBUNALUL BUCURESTI
SECTIA A 11-A PENALA
DOSAR RECURS NR.1893/2001
TERMEN: 21 1UNIE 2001

CONCLUZII SCRISE
formulate de inculpatul-recurent Valerian STAN
Respectuos solicit tribunalului, pe baza probelor administrate şi a argumentelor
invocate în apărarea mea, în raport cu aceste probe şi cu legile în vigoare, să
admită recursul meu, să caseze sentinţa penală nr.378/27.02.2001 pronunţată de
Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul penal nr. 18834/2000, iar pe fondul
cauzei sa dispună achitarea mea.
Solicit instanţei de recurs să analizeze următoarele argumente, care privesc 3
aspecte esenţiale:
I. MOTIVAŢIA SCRISORII DESCHISE INCRIMINATE ŞI A
REFERIRII LA PARTEA VĂTĂMATĂ
II. CRITICILE PRIVIND SOLUŢIA ADOPTATĂ ÎN CAUZĂ DE
INSTANŢA DE FOND
III. JUSTIFICAREA DEMERSULUI REPREZENTAT DE SCRISOAREA
DESCHISĂ ŞI A CRITICILOR LA ADRESA SENTINŢEI RECURATE, ÎN
LUMINA JURISPRUDENŢEI INSTANŢELOR NAŢIONALE ŞI A CURŢII
EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI.
I. Problematica care a constituit unul din capitolele scrisorii deschise pe care am adresat-o
ambasadorilor ţărilor UE şi NATO la Bucureşti - transparenţa şi corectitudinea actului de
administraţie publică - a fost una căreia m-am dedicat constant în anii de după revoluţieAm făcut lucrul acesta în fiecare din calităţile publice pe care le-am avut - între 1991 şi mai
2000, ca lider al Alianţei Civice (una din organizaţiile civice cele mai importante din
România); între decembrie 1996 -august 1997, ca secretar de stat şi şef al Departamentului
de Control al Guvernului; între 1990 şi momentul de faţă (cu excepţia perioadei în care am
funcţionat ca secretar de stat), ca ziarist. Aceasta preocupare şi modul în care m-am dedicat
ei au fost şi sunt cunoscute şi apreciate de comentatorii şi analiştii politici, de presa şi de
opinia publică.
Atenţia sporită cu care m-am ocupat mai ales în ultimii aproape cinci ani de corupţia din
administraţia publică se datorează deteriorării fără precedent, sub acest aspect, a situaţiei
din România. În legătură cu această situaţie, voi menţiona câteva din cele mai recente
evaluări ale unor organisme şi autorităţi interne şi internaţionale preocupate de corupţia
din România:

- un studiu al Fundaţiei pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, realizat în perioada mai-iunie
2000, a constatat, între altele, că "populaţia Bucureştiului percepe corupţia ca pe un
fenomen generalizat, proporţia celor care îl resimt fiind de 91,7%";
-în perioada alegerilor de la sfârşitul anului trecut, Institutul Metro Media Transilvania a
realizat un sondaj de opinie din care a rezultat că cei mai mulţi dintre cei chestionaţi, 42%,
considerau că prioritatea noii administraţii trebuie să fie sancţionarea celor vinovaţi de corupţia
din România;
- în cursul anului trecut, în urma unor analize proprii, patru organizaţii neguvernamentale
româneşti - Asociaţia Română pentru Transparenţă - Transparency International România,
Asociaţia Pro Democraţia, Agenţia de Monitorizare a Presei Academia Caţavencu şi
Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile - au adoptat şi dat publicităţii textul unei
declaraţii comune în care, între altele, se arăta: "Corupţia este una din problemele cele mai
grave cu care se confruntă România", "România este percepută pe plan intern şi
internaţional ca o tară în care funcţiile şi demnităţiţe publice sunt folosite abuziv de
deţinătorii lor pentru obţinerea unor beneficii personale sau de grup";
- în ultimul studiu, pe anul 2000, privind indicele de percepţie a corupţiei,
organizaţia Transparency International a situat România pe locul 68 din 90 de ţări într-un
clasament în ordine crescătoare a nivelului de corupţie (România este notata cu 2,9 faţă de nota
maxima - 10,0 - atribuită ţării cu nivelul cel mai scăzut de corupţie şi se află într-o situaţie mai
precară decât -ţări precum Columbia, Kazahstan, Thailanda, Belarus, Ghana, Senegal,
Zimbabwe);
în Raportul său din anul 2000 privind România, Comisia Europeană specifica:
"Corupţia continuă să fie o problemă larg răspândită şi a întregului sistem. Ea nu numai că
subminează funcţionarea sistemului legal, dar are şi efecte dăunătoare asupra economiei şi a
condus la o pierdere a încrederii în autorităţile publice";
în Raportul pe anul 2000 privind România, Parlamentul European a
consemnat: "la nota ca în ciuda numeroaselor iniţiative ale Guvernului, rămân multe de
făcut pentru a preveni corupţia care subminează structurile politice şi administrative din
România ";
un studiu al Băncii Mondiale, dat publicităţii la 2 martie 2001, a costatat că
principalele consecinţe ale corupţiei din România sunt scăderea nivelului de trai al
populaţiei, îmbogăţirea peste măsură a anumitor categorii sociale în defavoarea categoriilor
deja defavorizate şi declinul moral al societăţii şi că 67% dintre români consideră că "toţi
sau aproape toţi funcţionarii publici sunt corupţi";
- Raportul pe anul 2000 al Departamentului de Stat al Statelor Unite cu
privire la respectarea de către România a drepturilor omului a constatat faptul că
ziariştii sunt pedepsiţi pentru criticile pe care le fac cu privire la corupţia
guvernamentală;
- În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, în a doua parte a lunii februarie 2001, cu
parlamentari romani, Nils Revelius, amabasadorul la Bucureşti al Suediei (ţara care
deţine preşedenţia UE) a apreciat că în perspectiva integrării în Uniune paşii cei mai
rapizi pe care trebuie să-i facă România sunt cei în combaterea corupţiei.
Este un adevăr acceptat practic unanim că, deşi situaţia din România este foarte
gravă, autorităţile nu fac ceea ce ar trebui să facă pentru eradicarea corupţiei din
administraţia publică. Aceasta stare de fapt persistă şi pentru că cei mai înalţi demnitari şi
funcţionari publici beneficiază de o imunitate practic deplină. În România s-au produs
băncilor publice prejudicii de ordinul miliardelor de dolari, flota maritimă comercială a
dispărut practic cu totul, zeci de demnitari şi funcţionari publici au fost implicaţi în cele
mai răsunătoare cazuri de corupţie şi s-au folosit de poziţiile lor publice pentru a-şi procura

beneficii şi privilegii private dintre cele mai mari, inclusiv în dauna avutului public şi cu
toate acestea nimeni nu a răspuns practic pentru aceste fapte, nici un demnitar sau înalt
funcţionar public nu a fost destituit şi nu a demisionat în urma gravelor scandaluri în care
a fost implicat. Lucrul acesta este evident nu doar pentru opinia publică din România, ci şi
pentru organismele şi instituţiile internaţionale.
Un studiu recent al Fundaţiei internaţionale "Freedom House" a caracterizat
această situaţie cât se poate de exact: "Deşi în România fenomenul corupţiei este larg
răspândit, nici un oficial de rang înalt nu a fost condamnat pentru corupţie".
De-a lungul ultimilor ani am făcut - din poziţiile pe care le-am deţinut -numeroase
demersuri pe lângă autorităţi şi instituţii din ţară cu scopul ameliorării acestei situaţii. În
ultimii doi ani, am realizat un studiu referitor la aceste chestiuni, studiu concretizat într-un
document (pe care îl ataşez în anexa 1), care consemnează şi demersurile pe care le-am
amintit pe lângă autorităţile şi instituţiile publice din ţară.
Urmărind să încurajez şi sub această formă autorităţile române să acţioneze în
direcţia reformelor economice, instituţionale şi a diminuării fenomenului corupţiei - ca
premisă, între altele, şi a integrării României în organismele europene şi euro-euroatlantice
- la data de 4 septembrie 2000 am adresat o scrisoare deschisă ambasadorilor la Bucureşti
ai statelor membre ale UE şi NATO. Am făcut acest demers în calitate de ziarist
(colaborator la acea data la cotidienele centrale "Bursa" şi "Cotidianul").
La capitolul privind corupţia din administraţia publică, am afirmat, între multe
altele, şi următoarele: "înalti demnitari ai statului se folosesc de funcţiile pe care le deţin
pentru a-şi procura avantaje materiale dintre cele mai mari. De-a lungul timpului am
semnalat numeroase asemenea situaţii. Aici voi exemplifica cu doar trei cazuri, consemnate
nu de mult de presă - al fostului ministru al Transporturilor, Traian Băsescu (care pentru
afacerile sale private şi-a însuşit echivalentul a circa un milion de dolari din fondurile
destinate României prin programul UE-PHARE), al ministrului Justiţiei Valeriu Stoica şi
finului acestuia Flavius Baias, secretar de stat al acelaşi Minister al Justiţiei (care prin
firmele lor şi-au însuşit din fondurile publice - de la FPS şi Bancorex - diferite sume de bani,
în cazul celui de-al doilea de ordinul zecilor de miliarde de lei) şi al secretarului de stat de la
Ministerul Mediului şi Pădurilor, Anton Vlad (care prin două din firmele sale a obţinut
venituri ilegale de miliarde de lei din chiar sectorul de care răspundea)."
În legătură cu afirmaţia care a vizat partea vătămată fac următoarele precizări:
a) ea s-a bazat, în principal, pe informaţia apărută în ziarul naţional "Curentul"
din data de 18 ianuarie 2000, informaţie consemnată sub formă de declaraţie, pusă între
ghilimele, a ministrului Transporturilor Traian Băsescu: "Şi eu am 20 la sută dintr-o firmă
de îngheţată constituită printr-un credit PHARE de 1.000.000 de dolari"; am avut
reprezentarea că informaţia este exactă pe de o parte, întrucât timp de şapte luni şi
jumătate ea nu a fost dezminţită de ministrul Transporturilor (care avea la dispoziţie un
birou de presă ce monitoriza zilnic presa centrală), iar pe de altă parte pentru că şi în alte
ocazii, anterioare scrisorii mele deschise,îin presă au apărut informaţii indicând că afacerile
părţii vătămate şi ale familiei sale au beneficiat de credite PHARE - a se vedea în acest sens
articolul "Miniştri afacerişti (II); Afacerile familiei Băsescu" publicat de cotidianul naţional
"Evenimentul zilei" la data de 3 martie 2000 (anexa 2) din care citez: "Firma familiei
Băsescu" (o fabrică de îngheţată la care era - şi este - asociată soţia părţii vătămate - nota
noastră) "se descurca. A obţinut un credit de 100 de milioane de lei de la Banca "Ion

Tiriac", iar acum încearcă să pună mâna pe un credit PHARE de 50.000 de dolari pentru
dezvoltare". Nici această informaţie nu a fost dezminţită vreodată de ministrul
Transporturilor de la acea dată Traian Băsescu. Ca aceasta informaţie era exactă o sugera şi
faptul că articolul respectiv a fost scris în urma unei discuţii pe care ziaristul a avut-o cu
ministrul Transporturilor, articol în care este consemnată, între ghilimele, şi o declaraţie a
acestuia; articolul amintit din "Evenimentul zilei" contrazice susţinerile pe care partea
vătămată le-a făcut în faţa instanţei de fond potrivit cărora nu ar fi existat şi alte consemnări
în presă, anterioare scrisorii mele deschise, care să se refere la faptul că aceasta ar fi
beneficiat de credite PHARE pentru afacerile sale private;
b)- sensul afirmaţiei pe care eu am făcut-o cu privire la partea vătămată a fost că, în calitate
de demnitar, s-a folosit de poziţia sa publică pentru a-şi procura beneficii materiale
personale; atunci când eu am făcut aceasta afirmaţie cu privire la partea vătămată am dat
un singur exemplu, care mi s-a părut cel mai semnificativ, din mai multele care puteau fi
date cu privire la persoana şi comportamentul fostului ministru al Transporturilor; astfel,
imi era cunoscut - pentru că era de notorietate - faptul că pe timpul mandatului de ministru
al Transporturilor, nesocotind dispoziţiile art 104 din Constituţie - "Funcţia de membru al
Guvernului este incompatibilă cu exercitarea unei funcţii de reprezentare profesională
salarizate în cadrul organizaţiilor cu scop comercial" - partea vătămată a avut calitatea de
asociat si administrator al Societăţii Comerciale Triton Company SA şi de asociat unic si
administrator cu puteri depline al Societăţii Comerciale M.T. Vega Transport SRL (vezi
anexa 2 - ziarul "Evenimentul zilei" din 3 martie 2000 si anexa 3 - extras din evidenţele
Oficiului Naţional al Registrului Comerţului); relevant pentru comportamentul în afara
legii al fostului ministru al Transporturilor (şi profitabil pentru interesele sale private) este
faptul că cele două societăţi comerciale aveau ca obiect principal de activitate
"transporturile maritime şi de coasta" (vezi anexa 3 - SC M.T. Vega Transport SRL) şi
"intreţinerea, repararea şi dezmembrarea navelor şi transporturi terestre, rutiere şi pe căi
navigabile" (vezi anexa 3 - SC Triton Company SA), obiect de activitate care a interferat
esenţial şi în modul cel mai evident cu domeniul în care partea vătămată a avut, ca ministru
al Transporturilor, cele mai importante responsabilităţi şi competenţe decizionale; împrejurarea
că pregătirea profesionala a părţii vătămate este în domeniul transporturilor (cu specializare în
transporturile navale), face evidentă incompatibilitatea în care el s-a aflat, ca membru al
guvernului, pe toata perioada în care a exercitat şi "o funcţie de reprezentare profesională
salarizată în cadrul unei organizaţii cu scop comercial" (art 104 din Constituţie); în plus de
aceasta, pe timpul cât a avut calitatea de ministru al Transporturilor, partea vătămată a folosit
vila de protocol care i-a fost repartizată ca locuinţă, în considerarea funcţiei sale publice, din
fondul locativ de stat, ca sediu pentru una din firmele sale, SC M.T. Vega Transport SRL (a
se vedea anexa 3 si anexa 4 - adresa nr 15/4086/1991 prin care ministrului Transporturilor
Traian Băsescu i-a fost repartizat, ca locuinţă, imobilul din Bd Aviatorilor nr 57 sectorul 1
Bucureşti);
c)- referitor la culpa pe care instanţa de fond a reţinut-o în sarcina mea, în calitate
de ziarist, în sensul că "a făcut afirmaţia referitoare la partea vătămată fără să justifice cele
afirmate prin nici un demers de verificare a acestora " arăt următoarele:
- deşi o declaraţie foarte importantă consemnată între ghilimele, într-un ziar cu
difuzare naţională, care nu a fost dezminţită niciodată de cel căreia i-a fost atribuită, are,
în opinia mea, o credibilitate practic deplină, cu ocazia redactării scrisorii deschise am
încercat să obţin informaţii în legătură cu creditul PHARE în discuţie, în cursul lunii iulie
sau august 2000, de la Delegaţia de la Bucureşti a Comisiei Europene; un funcţionar
român de la departamentul de informare al Delegaţiei mi-a spus că asemenea date pot fi
obţinute exclusiv de la autorităţile române; autorităţilor române - primului ministru
Mugur Isărescu - mă adresasem, însă, fără nici un rezultat, în prima parte a anului

2000 (vezi anexa 1, fila 3 - solicitasem accesul la informaţia, mai largă privind firmele şi
întreprinderile private care au beneficiat (şi condiţiile în care au beneficiat) de credite din
fonduri UE-PHARE (dovada expedierii scrisorii către primul ministru - raport fax sau
recipisa poştală - se află în geanta care mi-a fost furată, din maşină, la data de 22 iunie
2000; furtul respectiv a fost reclamat în aceeaşi zi, la Secţia 16 de poliţie din Bucureşti,
sub numărul 1147/297); refuzul autorităţilor şi instituţiilor publice româneşti de a permite
accesul la informaţia - de interes public, în accepţiunea art 31 din Constituţia României privind gestionarea fondurilor UE-PHARE (şi din credite BIRD/BERD) a fost confirmat şi
cu ocazia demersurilor pe care le-am făcut în prima parte a anului 2001 pe lângă băncile
care au gestionat aceste fonduri şi Guvernul României (vezi anexa 5: aceste demersuri au fost
făcute în scopul realizării studiului ataşat la anexa 1); toate cererile pe care le-am făcut pentru
a mi se comunica denumirea şi adresa societăţilor comerciale cu capital privat care au
beneficiat de asemenea credite au rămas fără răspunsul solicitat (neoficial şi insistând să nu le
fie dezvăluită identitatea, unii funcţionari ai băncilor au confirmat că de asemenea credite, foarte
avantajoase, au beneficiat, pentru afacerile lor private, mai ales înalţi demnitari şi funcţionari
publici, politicieni şi rude şi apropiaţi ai acestora;
acelaşi refuz l-am întâmpinat şi atunci când am solicitat, în interesul susţinerii
apărării mele în prezenta cauză, relaţii de la o serie de bănci, privind obţinerea de credite din
fondurile PHARE sau alt tip de credite provenind din fonduri ale Uniunii Europene, de
către societăţile comerciale ale părţii vătămate şi ale familiei acesteia - vezi anexa 5.
Instanţa de fond a reţinut în sarcina mea o culpă pentru pretinsa neîndeplinire a unei "obligaţii" pe
care nu o aveam, în sensul apreciat de instanţa de fond, dar de care m-am achitat - aceea de a
verifica dacă declaraţia părţii vătămate consemnată în presă corespundea adevărului - fără să
observe că partea vătămată nu mi-a cerut, înainte de a formula o plângere penală, să
corectez, printr-un drept la replică, informaţia pretins calomnioasă.
Instanţa de fond a reţinut eronat că sensul formulării prin care m-am referit la acţiunea părţii
vătămate - "şi-a însuşit pentru afacerile sale" o sumă din fondurile PHARE - ar fi acela de a
fi "sustras", de a fi "furat" sau în orice caz de a-şi fi însuşit pe căi ilegale ("ca în exemplele
privind pe Valeriu Stoica, ministrul Justiţiei şi Anton Vlad, ministrul Mediului şi
Pădurilor").
O asemenea interpretare este cel puţin greşită. Pe de o parte, pentru că sensul verbului ”a
însuşi” este categoric diferit de "a sustrage" şi încă şi mai diferit de "a fura", iar pe de altă
parte pentru că atunci când am vorbit despre partea vătămată nu am făcut-o, cum s-a reţinut, în
termenii unei acţiuni ilegale (ca în "exemplele privind pe Valeriu Stoica şi Anton Vlad"). Este
regretabil că instanţa de fond nu a observat că atunci când intenţia mea a fost să vorbesc despre o
acţiune ilegală, am numit-o aşa, în mod expres, ca în cazul secretarului de stat (şi nu ministrului)
Anton Vlad: "prin două din firmele sale a obţinut venituri ilegale de miliarde de lei din chiar
sectorul de care răspundea".
Sensul afirmaţiei mele, pe care îl reiterez şi în faţa onoratei instanţe de recurs, a fost şi este
acesta: fostul ministru al Transporturilor s-a folosit de poziţia sa publică pentru a-şi
procura avantaje materiale private. Acest sens rezultă limpede din prima parte a pasajului
incriminat al SCRISORII DESCHISE: "ÎNALŢl DEMNITARI AI STATULUI SE
FOLOSESC DE FUNCŢIILE PE CARE LE DEŢIN PENTRU A-ŞI PROCURA

AVANTAJE MATERIALE DINTRE CELE MAI MARI.... AICI VOI
EXEMPLIFICA CU DOAR TREI CAZURI, CONSEMNATE NU DEMULT DE
PRESA - AL FOSTULUI MINISTRU AL TRANSPORTURILOR, TRAIAN

BĂSESCU (CARE PENTRU AFACERILE SALE PRIVATE ŞI-A ÎNSUŞIT
ECHIVALENTUL A CIRCA UN MILION DE DOLARI DIN FONDURILE
DESTINATE ROMÂNIEI DIN PROGRAMUL U.E. –PHARE”.
Dacă instanţa nu ar fi citit trunchiat acest pasaj, sensul corect, cel pe care eu l-am
dat în mod clar afirmaţiei mele, ar fi rezultat fără putinţă de tăgadă că în cazul fondurilor
PHARE/BIRD/BERD, în discuţie, în particular în cauza de faţă, lucrul acesta nu s-a întâmplat
prin sustragere/furt (orice om raţional şi de bună credinţă înţelege că aşa ceva este în mod practic
imposibil) şi nici prin încălcarea legii (din păcate, legislaţia din România este atât de deficitară că
miniştrii pot - şi o şi fac - să amestece practic cum vor banul public cu cel privat şi afacerile lor şi
ale familiilor lor cu creditele pe care Guvernul le obţine de la Uniunea Europeană, BIRD,
BERD, Banca Mondială etc. etc).
Aşa cum am arătat şi în faţa instanţei de fond, înţelesul pe care eu l-am dat expresiei "şi-a
însuşit", trebuie lămurit şi prin raportare la obiectul "însuşirii" — un credit cu declaraţia
mea, coerentă şi logică sub acest aspect - fila 19 din dosar (sinonimul pe care dicţionarul explicativ
al limbii române îl menţionează la expresia "a-şi însuşi", cu sensul despre care vorbim aici, este "asi apropria") şi cu sensul acordat cuvântului "credit" în limba româna-fila 71 din dosar
(împrumut, sumă de bani rambursabilă, cu sau fără dobândă).
Instanţa de fond a susţinut că proba adevărului celor afirmate de mine ar fi însemnat proba
faptului că partea vătămată şi-ar fi însuşit, într-adevăr, pe căi nelegale, pentru afacerile
sale, un milion de dolari din fondurile destinate României prin programele UE-PHARE şi
nu că în ziarul "Curentul" a fost publicată o pretinsă afirmaţie a părţii vătămate în sensul
că ar fi primit un credit PHARE, şi nici faptul că partea vătămată a făcut realmente această
afirmaţie. În legătură cu aceasta sunt de făcut următoarele observaţii:
a) eu nu am afirmat, repet, că partea vătămată şi-ar fi insuşit pe căi
ilegale/"nelegale" sume provenind din credite PHARE;
b) eu am afirmat, esenţial, că fostul ministru al Transporturilor este unul din
înalţii demnitari care s-au folosit de poziţiile lor publice pentru a obţine beneficii personale;
proba adevărului acestei afirmaţii este realizată, între altele, prin dovedirea următoarelor
situaţii de fapt:
- Pe timpul cât fostul ministru al Transporturilor a ocupat poziţii de înaltă
demnitate publică, societatea comercială Prod Cros SRL, aparţinând soţiei acestuia, a
beneficiat de credite pe care Guvernul român le-a contractat de la banci internaţionale
(BIRD/BERD) pentru sectorul privat de producţie şi servicii din România. Obţinerea unui
asemenea credit reprezintă în mod categoric un avantaj. Aşa cum rezultă din Ordonanţa nr
17 din 21.01.1994 - ataşată la dosarul de fond - cu privire la ratificarea Acordului de
împrumut dintre România şi BIRD, încheiat la Washington la 15.06.1992, creditele de acest
gen sunt credite cu garanţie guvernamentală. Modul în care ele sunt gestionate este o
chestiune de interes public - şi nu exclusiv privat, ca în cazul băncilor cu capital privat, ale
căror credite au o natura efectiv "comercială" - întrucât, potrivit Ordonanţei menţionate,
creditele respective contează în bilanţul datoriei publice externe şi, mai mult, influenţele
financiare rezultate din aplicarea acordurilor de împrumut se regăsesc în bugetul public şi
se regularizează cu acesta, inclusiv prin subvenţionarea diferenţei de dobândă. Avantajele
acestui tip de credite ţin de faptul că cei care beneficiază de ele sunt ţinuţi de forme de
garantare mai puţin numeroase şi mai puţin severe decât în cazul creditelor comerciale,
dobânda este mai mică, termenele pentru care sunt acordate sunt mai mari, sunt acordate
în valută şi se pot restitui în lei etc).

Pe timpul cât fostul ministru al Transporturilor a ocupat poziţii de înaltă demnitate
publică, fabrica de îngheţata a familiei acestuia a beneficiat de un credit de 1.000.000 de
dolari din fondurile pe care UE le-a pus la dispoziţia Guvernului român pentru dezvoltarea
întreprinderilor mici şi mijlocii (aceasta rezultă din faptul că informaţia apărută în ziarul
"Curentul", ca unul din elementele pe care mi-am bazat afirmaţia pe care am făcut-o cu
privire la partea vătămată, nu a fost niciodată dezminţită de partea vătămată; mai mult chiar, cu
ocazia cuvântului pe fond, apărătorul părţii vătămate a susţinut explicit că citatul din ziarul
"Curentul" nu a fost dezminţit pentru că el conţine adevărul).
Este cu totul surprinzător că instanţa de fond nu a considerat ca un lucru neobişnuit faptul
că un inapt demnitar public a beneficiat pentru afacerile sale private de credite
substanţiale, din sumele puse la dispoziţia Guvernului român (sau contractate de acesta de la
banci internaţionale) pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii (credite mai
avantajoase decât cele de pe piaţă, prin condiţiile concrete de acordare şi restituire a lor; de
altfel, aceste avantaje sunt de natură să explice şi de ce un înalt demnitar al statului şi om
de afaceri precum Traian Băsescu a optat pentru afacerile sale private pentru acest tip de
credite, şi nu pentru un altul, de la o bancă privată, de exemplu).
În considerarea rolului activ pe care, potrivit art.3,4 şi 62 din Codul de procedură penală,
instanţa ar fi trebuit să-1 aibă în aflarea adevărului în cauză, consider că s-ar fi impus să se solicite
părţii vătămate să declare dacă a beneficiat, pentru afacerile sale private, de credite puse de
Uniunea Europeană la dispoziţia Guvernului român sau contractate de acesta de la banci
internaţionale, în ce cuantum, la ce date şi în ce condiţii. În opinia mea, aceste date erau strict
necesare pentru o soluţionare temeinică a cauzei de faţă. Pentru că a făcut în faţa justiţiei
afirmaţia că a fost calomniată, partea vătămată avea obligaţia să dovedească, între altele, şi
că acele credite de care a beneficiat nu au fost, prin condiţiile de acordare, mai atrăgătoare
decât cele de pe piaţa obişnuită şi că, în consecinţă, nu ar fi avut nici un interes să se
folosească de poziţia sa de demnitar pentru a le obţine. O simplă afirmaţie a apărătorului
părţii vătămate - pe care instanţa a luat-o drept un adevăr absolut - ca cele două credite au
fost unul "comercial", iar celălalt "oneros", nu dovedeşte deloc că respectivele credite "guvernamentale" - nu au fost purtătoare de condiţii avantajoase în comparaţie cu cele de
pe piaţa obişnuită şi că, în consecinţă, fostul ministru al Transporturilor nu a avut interesul
să obţină pentru afacerile sale private acest gen de credite.
Admiţând că ar fi fost într-adevăr vorba despre credite comerciale, în sensul strict al
termenului, adică despre credite rambursabile (în principiu, orice credit comercial are un
caracter oneros, pentru că nu se confundă cu un act gratuit), creditele în discuţie în speţa, prin
regimul lor legal deja descris, sunt mai puţin oneroase pentru beneficiarul lor şi aceasta este
relevant în speţa de faţă: -OBŢINEREA UNUI CREDIT COMERCIAL DE CĂTRE

UN ÎNALT DEMNITAR PUBLIC, ÎN CONDIŢII MAI AVANTAJOASE DECÂT
CELE ÎN MOD OBIŞNUIT PRACTICATE PE PIAŢĂ.
În condiţiile în care partea vătămată nu a făcut o asemenea dovadă, instanţa de fond ar fi trebuit
să constate că plângerea acesteia este neîntemeiată şi să pronunţe o soluţie de achitare a mea. Dar
instanţa nu a făcut lucrul acesta, ci a dispus condamnarea mea, cu toate că pe timpul procesului am
adus suficiente elemente probatorii din care a rezultat că creditele "guvernamentale"
BIRD/BERD de care partea vătămată a beneficiat pentru afacerile sale au fost credite cu
condiţii avantajoase în comparaţie cu cele de pe piaţa obişnuită. Din cauza secretomaniei din
jurul acordării acestor credite (şi a celor UE-PHARE), datele respective au fost obţinute cu mare
dificultate, de la funcţionari bancari îngrijoraţi de posibilele consecinţe împotriva lor, şi care au
insistat aproape îngroziţi să le fie asigurat anonimatul. Este cu totul de neînţeles de ce în

hotărârea pe care a pronunţat-o instanţa de fond nu a făcut nici cea mai mică referire la
creditul BIRB/BERD de 200.000 de dolari - "guvernamental", cu condiţii avantajoase - de
care, s-a dovedit pe timpul procesului prin înscrisurile depuse chiar de partea vătămată, a
beneficiat fabrica de îngheţată a soţiei înaltului demnitar.
În notele de concluzii scrise depuse de partea vătămată s-a sugerat ca demiterea mea de la
conducerea Departamentului de Control al Guvernului, în luna august 1997 -demitere
solicitată şi de partidul căruia aparţinea partea vătămată, ca vicepreşedinte şi ministru al
Transporturilor - ar constitui un motiv de "ură personală", căreia s-ar datora afirmaţia pe
care am făcut-o în scrisoarea deschisă cu privire la partea vătămată. Este adevărat,
partidul părţii vătămate - şi partea vătămată înseşi - au solicitat demiterea mea. Aceasta
decizie, însă, a aparţinut exclusiv primului ministru de la acea dată, Victor Ciorbea (numirea şi
revocarea secretarului de stat şef al Departamentului de Control al Guvernului era un atribut
exclusiv al acestuia). Aşa cum se poate vedea în stenograma şedinţei de Guvern în care primul
ministru a luat aceasta decizie şi rezultă din poziţia sa exprimată public în legătură cu
aceasta demitere, Victor Ciorbea a avut argumente proprii şi o convingere proprie solidă că
se impune să ia aceasta decizie (ulterior însă, la nici un an de la acest moment, primul
ministru a recunoscut public, în repetate rânduri, ca una din primele două mari greşeli ale
sale a fost "nesusţinerea fostului şef la Corpului de Control al Guvernului, Valerian Stan, şi
demiterea acestuia" -anexa 16). Prin urmare, dacă ar fi fost să "urăsc personal” pe cineva şi dacă ar fi fost să amestec lucrurile în maniera pe care o sugerează partea vătămată - acel
cineva ar fi trebuit să fie mai ales cel care m-a demis efectiv din funcţie. Dar dacă despre
Victor Ciorbea nu am scris niciodată până acum, aşa cum am scris despre partea vătămată,
că s-a folosit de poziţiile sale publice pentru a-şi procura beneficii şi privilegii personale,
lucrul acesta nu s-a întâmplat pentru că "nu aş fi avut motive de ură personală", ci pur şi
simplu pentru că fostul prim-ministru nu a făcut - sau cel puţin eu nu ştiu să fi făcut asemenea lucruri (nu a administrat firme proprii pe timpul mandatului public, nu a folosit
casa de protocol ca sediu pentru firmele sale, nu a beneficiat de credite guvernamentale
etc). De asemenea, secretarii de stat Flavius Baias şi Anton Vlad, numiţi şi ei de mine,
alături de partea vătămată, ca demnitari care s-au folosit de poziţiile lor publice în interes privat
nu au avut absolut nici o implicare în demiterea mea.
Instanţa de fond m-a condamnat şi m-a obligat la plata unor despăgubiri morale,
echivalând cu venitul pe care eu îl realizez în aproape un an de zile, reţinând că am adus
prejudicii reputaţiei fostului ministru al Transporturilor şi că "fapta afirmată cu privire la
partea vătămată este de natură a-i atrage acestuia consecinţa dispreţului public, cel puţin,
sensul dat prin afirmaţia făcută şi în contextul în care a fost cuprinsă fiind acela că partea
vătămată şi-a procurat prin mijloace nelegale suma menţionată".În legătură cu aceasta, arăt
următoarele:
repet faptul că nu am afirmat că partea vătămată a beneficiat de creditele în
discuţie folosindu-se de mijloace "nelegale";
- partea vătămată nu a făcut vreo dovadă că în urma acţiunii mele a suferit
vreun prejudiciu; este regretabil ca instanţa de judecată însăşi, în lipsa oricărei dovezi din
care să fi rezultat pretinsul prejudiciu, a pronunţat o hotărâre atât de severă şi a acordat
părţii vătămate despăgubiri atât de mari, total nejustificate, contrar art.l4 din Codul de
Procedură Penală şi art.62 din Codul de Procedură Penală;
- mai mult, instanţa a acordat aceste despăgubiri, aşa cum ea însăşi a arătat în
cuprinsul hotărârii judecătoreşti, pentru un prejudiciu ipotetic - "fapta afirmată cu privire
la partea vătămată este de natura a-i atrage acestuia consecinţa dispreţului public", deşi în
mod evident răspunderea civilă ca urmare a săvârşirii unei fapte penale, este o răspundere

civilă delictuală, pentru a cărei antrenare trebuiesc îndeplinite condiţiile cumulative deduse
din art998 Cod. Civil, condiţii a căror îndeplinire partea vătămată nu a probat-o în speţă;
- partea vătămată şi instanţa de judecată nu au făcut vreo dovadă că ar fi existat
vreo prejudiciere a imaginii publice şi a demnităţii fostului ministru al Transporturilor, ca
urmare a afirmaţiei mele, pentru simplul motiv că o asemenea dovadă nu putea fi făcută: în
perioada care a urmat scrisorii mele deschise, partea vătămată şi-a consolidat constant poziţia în
interiorul partidului său (la data de 18 mai 2001 2001, Traian Băsescu, până atunci vicepreşedinte
al PD, a fost ales de Convenţia Naţională a partidului ca preşedinte, cu 653 de voturi faţă de
304, respectiv 64 obţinute de contracandidaţii săi, Petre Roman, fost lider al partidului până
atunci, timp de zece ani, şi Simona Marinescu); în aceeaşi perioadă de timp, popularitatea
fostului ministru al Transporturilor a crescut constant: în decembrie 2000, cota de
încredere a cetăţenilor în acesta a fost de 51%, în ianuarie 2001 - 58%, în februarie 2001 65% (vezi anexa 6);
- instanţa de fond trebuia să aibă în vedere, atunci când şi-a format convingerea
privind pretinsul prejudiciu adus imaginii publice şi a prestigiului părţii vătămate, faptul că
de-a lungul tuturor anilor în care a fost ministru al Transporturilor şi parlamentar, între
1991 si 2000, partea vătămată a fost criticată în mod constant în presă, pentru unele din
acţiunile şi gesturile sale nelegale, abuzive şi contrare statutului de demnitate publică pe
care îl avea:
a)În toată această perioadă, implicarea sa ca înalt responsabil al
Ministerului Transporturilor, în "gestionarea" flotei maritime comerciale a României a
fost criticată sever şi permanent în presă şi a făcut obiectul unor anchete derulate de
organe specializate ale statului (comisii parlamentare, comisii guvernamentale, poliţie etc).
În cursul ultimilor trei ani, acţiunile în acest domeniu ale ministrului Transporturilor au
făcut şi fac obiectul anchetelor Parchetului General; presa a relatat despre aceste lucruri,
în legătură directă cu activitatea fostului ministru al Transporturilor, în termeni precum
"lanţul de fărădelegi care au dus la ruinarea flotei maritime a României" (anexa 7 - ziarul
"Evenimentul zilei" din 11 ianie 1999),, "Prima mare lovitură i-a fost dată Companiei
Petromin de către Traian Băsescu, în 1991, când a pus la cale asocierea cu Thorvald
Klaveness, botezată Petroklav, soldată cu o pagubă de circa 100 milioane $ în paguba
statului român" (anexa 8 - ziarul "România Liberă" din 6 mai 2000),
"Prejudiciul total al Companiei "Petromin" în perioada 1991-1999 este estimat la peste 150 de
milioane de dolari. În dosar (al Parchetului General - nota noastră) alături de Traian Băsescu
sunt incriminaţi şi directorii "Petromin", împreună cu o parte din membrii Consiliului de
Administraţie al Companiei" (anexa 9 - ziarul "Evenimentul zilei" din 8 decembrie 2000).
Exemple de acest gen voi da, dacă onorata instanţă de recurs o va cere, cu ordinul zecilor.
b) împotriva oricăror norme legale şi de etică ale comportamentului unui
demnitar public, fostul ministru al Transporturilor şi-a asumat atitudini publice de încălcare
gravă a legii şi nerespectare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi executorii. Aici voi da un
singur exemplu, în care ministrul Transporturilor a refuzat în modul cel mai categoric să
respecte o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie prin care trebuia să reintegreze în
muncă un funcţionar al Ministerului - Gabriel Ştefănescu -, pe care îl concediase abuziv. Mă
refer în concret la înscrisul depus la filele 25-29 -dosar fond. Unul din ziariştii care au stat de
vorbă cu înaltul demnitar pe aceasta temă, a relatat în ziarul său - cotidianul cu tirajul cel mai
mare din România - astfel: "întrebat de ce nu respecta, înscrisul şi litera legii, o hotărâre
judecătorească definitivă şi executorie, Traian Băsescu a bătut cu pumnul în masă şi a declarat în
stilu-i caracteristic "îmi asum această răspundere! Buna ziua!" (anexa 10 - ziarul "Adevărul"
din 29 mai 2000). La data de 6 septembrie 2000, în legătură cu acest caz, Ministerul Public a
solicitat Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor să decidă în privinţa începerii urmăririi
penale împotriva fostului ministru al Transporturilor (anexa 10 bis - ziarul "Cronica română"
din 7 septembrie 2000);

c) de asemenea, împotriva celor mai elementare norme legale şi de etică ale
comportamentului unui demnitar public sunt şi alte două episoade relevante pentru
"demnitatea" şi "prestigiul" fostului ministru al Transporturilor şi actual primar general
al Capitalei: în ziua de 24 iunie 2000, partea vătămată 1-a acuzat în public pe primul
ministru Adrian Năstase că "foloseşte fundul pentru a întretine relaţii sexuale" (anexa 11 ziarul "Evenimentul zilei" din 26 iunie 2000); în ziua de 10 aprilie 2001, în urma unei
polemici cu primarul sectorului 5 din Bucureşti Marian Vanghelie, primarul general al
Capitalei l-a acuzat pe acesta că se foloseşte de minciuni şi dezinformări prin omisiune,
"specifice etniei" acestuia (anexa 12 - ziarul "Adevărul" din 11 aprilie 2001; din cauza
culorii mai inchise a tenului, primarul sectorului 5 este categorisit, peiorativ, de persoane cu
aceleaşi instincte rasiste ca ale părţii vătămate, drept "ţigan").
III. Pentru înţelesul şi întinderea dreptului fundamental la libertatea de exprimare,
astfel cum este consfinţit de Constituţia României şi recunoscut în jurisprudenţa pozitivă a
instanţelor naţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în raport cu calitatea în
care subsemnatul am făcut afirmaţia incriminată, aceea de ziarist, şi cu calitatea părţii
vătămate, aceea de om politic şi demnitar public, înteleg să formulez următoarele
argumente:
- Prin soluţia pe care a pronunţat-o, este evident că instanţa de fond a reţinut doar la nivel
declarativ şi pur formal importanţa libertăţii de exprimare ca "drept fundamental" , în sensul,
textual reprodus din motivarea sentinţei recurate, că "interesul criticii unei persoane care
îndeplineşte o funcţie publică este neîndoios legitim", de vreme ce, în acelaşi timp, a ignorat
cu desăvârşire jurisprudenţa progresistă a multora dintre instanţele româneşti şi a Curţii
Europene a Drepturilor Omului cu privire la rolul cu totul excepţional pe care presa şi
libertatea de exprimare îl au în construcţia, consolidarea şi funcţionarea unei societăţi
democratice.
- Mai mult, instanţa de fond a transformat calitatea de ziarist a subsemnatului într-o
circumstanţă agravantă, contrar art.75 din Codul penal Recunoscând explicit această
calitate, instanţa apreciază textual (fila 5 a hotărârii judecătoreşti) că faptele subsemnatului
au fost "de o gravitate însemnată având în vedere persoana inculpatului şi calitatea
acestuia".
- O asemenea viziune contravine în mod flagrant nu numai literei şi spiritului Constituţiei
României şi Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), ci şi jurisprudenţei
multora dintre instanţele româneşti (a se vedea, cu titlu de exemplu, anexa 13 - sentinţa
civilă pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a V- a Civilă, în procesul Victor
BABIUC/versus Valerian STAN; - sentinţa civilă nr 1073 / 18,10. 2000 a Secţiei a III-a civilă
a Tribunalului Bucureşti şi anexa 14 - decizia civilă nr. 189/3.042001 a Secţiei a IV-a civila a
Curţii de Apel Bucureşti) şi a CEDO.

În legătură cu jurisprudenţa Curţii Europene, voi aminti onoratei instanţe de recurs
câteva din principiile de baza ale acesteia şi voi arata în ce mod ele au fost nesocotite
de către instanţa de fond prin soluţia pe care a pronunţat-o:
a) "Libertatea de exprimare, garantată de articolul 10 paragraful 1,
constituie unul din fundamentele esenţiale ale unei societăţi democratice şi una din
cerinţele prioritare ale progresului societăţii şi implinirilor personale". "Limitele criticii
presei sunt mai largi cu privire la politicieni decât în raport cu indivizii obişnuiţi" iar
libertatea presei acoperă în aceste cazuri "nu numai informaţiile şi ideile primite favorabil
sau cu indiferenţă sau considerate inofensive, dar şi pe acelea care ofensează, şochează sau

deranjează". "Spre deosebire de indivizii obişnuiţi, politicienii trebuie să accepte în mod
inevitabil şi conştient verificarea strictă a fiecărui cuvânt şi fapta, atât din partea
jurnaliştilor cât şi a marelui public şi, în consecinţă, trebuie să dovedească un grad mai
mare de toleranţă" (cazul Lingens vs Austria, în "Hotărâri ale CEDO", Editura Polirom,
2000 - copie extras depusă la dosarul de fond, alăturat concluziilor scrise). La această
jurisprudenţă a Curţii de la Strasbuorg, pe care i-am invederat-o pe larg, instanţa de fond
nu a făcut, în motivarea soluţiei sale, nici cea mai mica referire. În acest fel, instanţa de fond
a eludat complet jurisprudenţa Curţii Europene cu privire la limitele libertăţii presei în
cazurile în care ea este analizată cu raportare la politicieni şi la persoane aflate la
guvernare.
b)
Daca nu ar fi procedat în acest fel, instanţa de fond ar fi putut nu
numai să dea o soluţie legală, dar ar fi avut şi argumentele necesare să explice părţii
vătămate de ce cazul Constanănescu vs România, invocat de aceasta, este, sub aspectul
articolului 10 din Convenţia Europeană, lipsit de pertinenţă în raport cu prezenta speţă. Dl
Constantinescu era un lider sindical şi nu un ziarist. Persoanele pe care el le-a supus criticii unei critici excesive, a considerat Curtea Europeană - aveau calitatea de profesor şi nu de om
politic şi înalt demnitar al statului Dl Constantinescu a numit pe cele doua profesoare excesiv, a considerat Curtea Europeană - "delapidatoare", în timp ce eu, oricât ar încerca
partea vătămată şi instanţa de fond să susţină altceva, nu am folosit, în raport cu partea
vătămată, un asemenea limbaj şi nici, direct sau indirect, categorisiri precum "ilegal", "a
sustras", "a furat" etc. De altfel, limbajului meu îi sunt din principiu străine asemenea
formule, aşa cum îi sunt străine şi formulările cu care partea vătămată înţelege să se
manifeste public (un ultim exemplu este acela în care, pe timpul unei emisiuni televizate,
partea vătămată s-a exprimat astfel despre doi dintre foştii săi colegi de Guvern, miniştrii
de Interne Gavril Dejeu şi Dudu Ionescu: "Dejeu şi Dudu Ionescu sunt nişte ticăloşi şi
nemernici" - anexa 15, ziarul "Cotidianul" din 23 mai 2001).
c) Dacă instanţa de fond ar fi luat în considerare jurisprudenţa Curţii
Europene pe care i-am supus-o atenţiei, ar fi observat că speţa de faţă este foarte
asemănătoare cu aceea a cazului Dalban vs România (mai cu seamă prin faptul că Dl Dalban a
fost un ziarist iar cel căruia el le-a adus critici pentru comportamentul lui public era, exact
ca şi în cazul de faţă, un om politic şi un înalt demnitar de stat). Daca aşa ceva s-ar fi
întâmplat, instanţa de fond ar fi găsit un argument în plus pentru achitarea subsemnatului
- şi în ultima instanţă pentru respectarea uneia din libertăţile cu adevărat fundamentale
pentru orice societate democratică, libertatea de exprimare, în soluţia CEDO pronunţată în
cazul Dalban/versus ROMÂNIA, unde se regăseşte una dintre cele mai progresiste concepţii
despre libertatea presei: "libertatea presei scrise include şi recurgerea la o anumita doză de
exagerare şi chiar de provocare" (aşa cum am arătat şi în faţa primei instanţe, atunci când
am avut ultimul cuvânt, crezând că o sa fiu înţeles corect, am reprodus pasajul anterior
numai pentru a învedera cât de largi sunt limitele libertăţii de exprimare în viziunea Curţii
Europene şi nu pentru a mărturisi credinţa proprie ca o regulă a deontologiei ziaristului ar
fi aceea a comportamentului excesiv şi provocator). Pentru mine este un motiv de autentică
satisfacţie şi de încredere în judecata pe care o va face instanţa de recurs să reproduc, la fel
cum a făcut-o şi Curtea de la Strasbourg în chiar cuprinsul hotărârii sale, opinia
judecătorului Mihai Ciubotaru de la Tribunalul Neamţ» care s-a opus - din păcate fără
succes -condamnării ziaristului Ionel Dalban: "Ziaristul are dreptul şi obligaţia de a pune
în discuţie instituţiile şi oamenii acestora, pentru a controla daca munca lor este
satifacatoare, daca ei îşi justifică mandatul cu care au fost investiţi şi dacă prestigiul cu care
sunt înconjuraţi este autentic sau fals". In sfârşit, cazul lui Ionel Dalban ar fi fost important

de avut în atenţie şi prin aceea că Curtea de la Strasbourg a decis că a existat o încălcare a
art 10 din Convenţie având în vedere şi împrejurarea că "nu a existat nici o dovadă care să arate
că faptele descrise în articolele D-lui Dalban au fost în întregime neadevărate". Mutatis
mutandis, solicit onoratei instanţe de recurs să constate, pe baza celor arătate mai sus şi a celor pe
care le voi arăta în continuare ca nici afirmaţia incriminată din scrisoarea mea deschisă nu a
fost "în întregime neadevarată", ci chiar, aşa cum rezultă din probele administrate în cauză,
marcată de veridicitate, purtând girul adevărului, chiar dacă nu al adevărului judiciar,
pentru că gazetarul nu este nici anchetator şi nici magistrat. De altfel, în ipoteza reducerii
la absurd, în care ziaristul ar fi obligat să scrie numai cu privire la faptele constatate reale
prin hotărâri judecătoreşti, multe din faptele negative, dăunătoare societăţii, care se petrec
în realitate, nu ar mai ajunge să fie vreodată declarate ca adevărate în justiţie, iar rolul
presei s-ar reduce la simpla contabilizare a realităţii, verificată judiciar, deci libertatea de
exprimare ar fi practic desfiinţată.

Solicit instanţei de recurs SĂ ADMITĂ RECURSUL, SĂ CASEZE SENTINŢA
RECURATĂ, IAR PE FONDUL CAUZEI SĂ PRONUNŢE O SOLUŢIE DE
ACHITARE A MEA, CONFORM ART.385 INDICE 15 LITERA B)
COD.PROCEDURA PENALĂ.
Cu stimă,
Valerian STAN

TRIBUNALUL BUCUREŞTI SECŢIA A II-A PENALA
DOSAR RECURS 1893/2001

CONCLUZII SCRISE
formulate de inculpatul recurent Valerian Stan
privind aspectele noi rezultate din dezbateri si din probele administrate in recurs

Pe baza probelor administrate la fond si in recurs si a apararilor orale si scrise din ambele
etape procesuale, solicit tribunalului sa admita recursul meu, pe baza art.385 alin.l
pct.10,12,17 indice 1 si 18 Cod. procedura penala, sa caseze hotararea atacata, si
rejudecand cauza, conform art. 385 indice 15 alin.l pct.2 lit.b) Cod. procedura penala, sa
dispună:
-in principal, achitarea mea, pe baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat Ia art. 10 Ht.d) Cod.
procedura penala;
-in subsidiar, achitarea mea, pe baza art. 11 pct.2 lit.a) raportat la art. 10 îit.e) Cod.
procedura penala, ca efect al apiicarii art.207 Cod. penal.
CADRUL LEGAL AL DEZBATERII - INCRIMINAREA REGLEMENTATA IN ART.206 COP.
PENAL - CALOMNIA Si IN ART.207 COD. PENAL - PROBA VERITATIL IN CONTEXTUL
CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI SI AL NORMELOR INTERNATIONALE IN MATERIE
Articolul 206 din Codul penal roman a fost modificat prin Legea nr.114/1996, sub un singur
aspect - adaugarea sintagmei "prin orice mijloace" - in alineatul 1.
Partea care conţine definiţia infracţiunii de calomnie, asa cum a fost stabilita prin legea
anterioara Constitutiei, a ramas neschimbata.
Prin urmare, solicit instanţei sa constate ca acest text este abrogat expres indirect,
conform art.150 alin.1 din Constitutia României, intrucat vine in contradicţie flagranta cu
-art.30 alin.8 din Constitutia României, pentru ca nu s-a adoptat o lege speciala
in vederea stabilirii delictelor de presa
-si cu art.31 alin.1 si 3 din Constitutia României, pentru ca prin interdictia
subinteleasa din art.206 Cod. penal, de a lace o afirmaţie care este de natura sa supună o
persoana unor consecinţe negative, chiar daca ar contribui la aflarea adevarului si
ocrotirea unor valori sociale, se instituie restrictii ale dreptului la informaţia de interes
public, altele decât cele expres si limitativ impuse prin art.31 alin.3 din Constitutie.
Articolul 207 din Codul penal, text anterior Constitutiei actuale a României, nu a fost sub
nici o forma modificat, deci se impune si cu privire la acesta sa se constate ca este
abrogat expres indirect, conform art.150 alin.l din Constitutie. ca fiind in contradicţie cu
art.30 alin.8 si cu art.31 alin.1 si 3 din Constitutia României.
Atat art.206 Cod. penal, cat si art.207 Cod. penal contravin flagrant si art.49 alin.2 din
Constitutia României, potrivit caruia restrângerea exerciţiului unor drepturi "nu poate
atinge existenta dreptului sau a libertăţii".
Practic, astfel cum sunt formulate art.206 si art.207 Cod. penal, rezulta ca orice afirmaţie
critica publicata constituie infracţiune, intrucat este de natura sa supună cel puţin
oprobiului public, daca nu si unor sancţiuni, persoana vizata prin critica. Cauza de
inlaturare a răspunderii penale dedusa din art.207 Cod. penal nu se susţine, la o analiza
atenta, pentru ca "proba veritatii" nu este definita de către legiuitor, ceea ce conduce la o
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interpretare si aplicare restrictiva, in sensul ca trebuie probat un adevar matematic sau
judiciar si nu caracterul serios si verosimil al afirmaţiei critice.
Concluzia: Unica soluţie pentru a evita sancţiunile penale, in condiţiile in care un
ziarist nu dispune de mijloacele de investigaţie ale unui anchetator sau ale unui judecător,
este TACEREA, DECI ABOLIREA LIBERAŢII DE EXPRIMARE SI ANIHILAREA PRESEI,
CA FACTOR DE CONTROL SI ASANARE, INTR-O SOCIETATE DEMOCRATICA.
Curtea Constituţionala a pronuntat o serie de decizii, prin care a respins excepţiile de
neconstitutionalitate a celor doua texte in discuţie. Nu mai puţin, in raport cu art.25 alin.1
din Legea nr.47/1992, din care rezulta ca sunt obligatorii numai deciziile Curţii
Constituţionale prin care se constata neconstitutionalitatea unei norme juridice, per a
contrario, celelalte decizii nu sunt obligatorii.
Concluzia: Instanţa se poate pronunţa privind abrogarea expresa indirecta, care
priveşte soluţionarea unui conflict temporal al legilor, deci impune aplicarea art.51
din Constituţie. Nu exista autoritate de lucru judecat, in sensul art.10 lit.i) Cod,
procedura penala.

*** In ipoteza in care instanta nu va adopta aceasta soluţie, solicit sa înlăture textul art.206
Cod. penal si pe cel al art.207 Cod. penal, in virtutea art.ll alin.2 si art.20 alin.2 din
Constitutia României si sa aplice art.10 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului si
art.19 din Pactul International privitor la drepturile civile si politice, norme internaţionale
care prevaleaza, in caz de contradicţie cu normele naţionale.
Solicit instantei sa observe urmatoarele aspecte esenţiale din reglementările naţionale si
cele internaţionale, care vin in vadita contradicţie:
-ambele texte internaţionale se refera la posibilitatea statelor de a limita libertatea
de exprimare, cu obligaţia de a prevedea expres in lege aceste limite si cu referire la
caracterul masurilor restrictive, care trebuie sa fíe doar cele necesare intr-o societate
democratica;
-ambele texte naţionale nu se refera la restrângeri, ci efectiv la o prohibiţie de a
face afirmaţii critice, deci suprima insasi esenţa libertăţii de exprimare si a dreptului de a
avea acces la informaţiile de interes public.
In lumina normelor internaţionale citate, a fost adoptata REZOLUŢIA NR.1123/1997 A
ADUNARII PARLAMENTARE A CONSILIULUI EUROPEI, prin care s-a solicitat statului
roman amendarea neintarziata a art.206 din Codul penal, tocmai pentru ca aduce o
limitare a libertăţii de exprimare, nepermisa intr-o societate democratica.
Prin aceeaşi Rezolutie s-a stabilit posibilitatea redeschiderii procedurii de monitorizare a
României, daca in termen de un an de zile de la data adoptarii ei nu se respecta, printre
altele, si condiţia mai sus enuntata. De la adoptarea acestei rezoluţii au trecut aproape
cinci ani fara ca statul roman sa duca la îndeplinire o obligaţie care ii revenea in calitatea
de membra a Consiliului Europei.
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INTERESUL LEGITIM, CA INTERES PUBLIC - CONFORM ART.31 ALIN.1 DIN
CONSTITUŢIA ROMÂNIEI - IN CORELAŢIE CU BUNA CREDINŢA IN DEFINIREA LIPSEI
INTENŢIEI DE A CALOMNIA:
La data la care Dumneavoastra judecaţi aceasta cauza, ca si la aceea la care eu am scris
textul incriminat, Romania este (si a fost) una din tarile cele mai corupte din lume. Coruptia
din administratia publica este una din principalele cauze ale sărăciei in care trăieşte
majoritatea populaţiei României. Ea este pe punctul de a compromite un interes
fundamental al României, aderarea la Uniunea Europeana si NATO. De situatia aceasta
este răspunzător înaintea oricui altcuiva comportamentul adesea lipsit de integritate al
oamenilor politici - printre care d-l Basescu se numara de mai bine de un deceniu.
Împrejurarea aceasta am avut-o in vedere atunci cand m-am adresat ambasadorilor
statelor UE si NATO la Bucureşti. Prin scrisoarea mea deschisa nu am intentionat sa
denunţ pe unul sau altul dintre demnitarii menţionaţi acolo si nici sa-i supun dispreţului
public si al diplomaţilor carora m-am adresat. Am crezut - si cred in continuare, cu toata
buna credinţa, iar lucrul acesta rezulta din zecile de articole scrise de mine de-a lungul
anilor - ca, in atari condiţii, organisme internaţionale precum NATO si UE, la care Romania
tinde sa adere, ar putea sa influenţeze lucrurile in bine, inclusiv in acest domeniu. Asta si
nimic altceva am avut in vedere inclusiv atunci cand am încheiat astfel scrisoarea mea:
"Efortul pe care tarile dumneavoastra il fac de peste un deceniu in beneficiul tarii mele le
indreptateste sa ceara conducătorilor României sa faca, cum mai multa rigoare, ceea ce
trebuie făcut, asa cum trebuie făcut si atunci cand trebuie făcut".
Afirmaţia pe care eu am facut-o despre d-l Basescu a fosta aceea ca "S-a folosit de
funcţiile pe care le-a detinut pentru a-si procura avantaje materiale".
Exemplul pe care eu l-am dat - unul din multele pe care le ştiam si le puteam da, confirmat
prin relaţiile privind creditul de 200.000 de dolari SUA luat de partea vatamata de la Banca
Agricola, destule dintre ele de notorietate publica (a se vedea, de pilda articolele din
"Evenimentul zilei" din 6.10.1999 si 3.03.2000, depuse la dosar) - a fost bazat chiar pe o
declaraţie a acestuia, consemnata intre ghilimele, cu mai multe luni inainte, intr-un cotidian
central (Curentul din 18 ianuarie 2000). Informaţia respectiva, presupunând ca a fost
neadevarata, nu a fost dezmintita niciodata, nici de d-l Basescu, nici de Biroul de presa al
Ministerului Transporturilor, aflat sub responsabilitatea d-lui Basescu, Birou care avea intre
altele tocmai aceasta obligaţie legala, de a monitoriza si corecta informaţiile inexacte
aparute in presa cu privire la Minister si la personalul acestuia. Mai mult, pe timpul
procesului la instanta de fond partea vatamata a confirmat adevarul declaratiei sale.
In plus, trebuie învederat echivocul răspunsurilor unora dintre institutiile carora li s-a
solicitat sa precizeze daca numeroasele firme ale părtii vatamate si ale familiei sale au
beneficiat sau nu de credite (am in vedere răspunsurile primite de instanta, de
subsemnatul si de aparatorul meu - de genul "din datele pe care noi Ie avem" sau "firmele
nu au beneficiat de credite nerambursabile" - de la institutii care tocmai aceasta obligaţie
legala o au, de a tine o evidenta completa si lipsita de orice echivocuri a fondurilor PHARE
gestionate; ma refer la răspunsurile primite de la Ministerul Dezvoltării si Prognozei,
Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii etc).
Referitor la credite, pe timpul procesului a, făcut dovada ca in anul 1994 una din firmele
familiei d-lui Basescu a beneficiat de un credit de 158.000 de dolari (dintr-un credit BIRD
cu garanţie guvernamentala) si 41,375 milioane de lei (un credit de la o banca cu capital
de stat, Banca Agricola); creditul a fost obtinut intr-o perioada in care d-l Basescu era
parlamentar si îndeplinea funcţia de vicepreşedinte al Comisiei de Industrie a Camerei
Deputatilor - filele 98-99 dosar recurs. Din probele aflate la dosarul cauzei rezulta cert

3

existenta mai multor elemente care definesc creditul in valuta ca fiind categoric
preferenţial. Creditul a fost contractat de catre Guvernul României, de la Banca
Internaţionala pentru Reconstrucţie si Dezvoltare, cu garanţie guvernamentala pentru
rambursarea Iui, conform Ordonanţei nr.17/21.01.1994 - filele 76-78 dosar fond. Un
asemenea credit conteaza in bilanţul datoriei publice, iar influentele financiare rezultate din
aplicarea lui se regăsesc in bugetul public si se regularizeaza cu acesta, inclusiv prin
subvenţionarea diferenţei de dobanda.
DOBANDA ESTE MULT MAI MICA DECÂT CEA PRACTICATA DE BĂNCI PENTRU
CREDITELE COMERCIALE OBIŞNUITE, IN SPECIAL PRIN RAPORTARE LA
TERMENUL DE RAMBRUSARE - 5 ANI DE ZILE, NU SUNT ADMISE PLAŢI
ANTICIPATE IN CONTUL CREDITULUI, RAMBURSAREA CREDITULUI - ACORDAT IN
VALUTA-SE POATE FACE SI IN LEI, IAR FORMELE DE GARANTARE SUNT MAI
PUŢINE DECÂT CELE CERUTE UZUAL PENTRU UN CREDIT COMERCIAL.
În timp ce d-l Basescu obţinea acest credit cu o dobanda de 9% pe an, banca privata cea
mal importanta de la acel moment, Dacia Felix, acorda un asemenea credit, cum rezulta
din actele de la filele 130-131 dosar recurs, cu o dobanda anuala de 22 - 24%. Si dobanda
la creditul in lei a fost mai mica decât cea de pe piaţa privata de capital (a se vedea, de
asemenea, actele de la filele 130 - 131).
Legat de aceleaşi credite, la data de 10 iulie 1997, cand îndeplinea funcţia de ministru al
Transporturilor in Guvernul Ciorbea, firma familiei d-Iui Basescu se regaseste printre cele
care beneficiaza, in baza Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr 43, de "regularizarea
unor credite sii dobânzi clasificate in categoria "pierdere" la Banca Agricola"- fila 137 dosar
recurs. Pentru a ascunde conflictul de interese in care se afla, ministrul Transporturilor si
colegii sai din Guvern au stabilit ca lista respectivelor societati comerciale sa nu se publice
in Monitorul Oficial. Iar lucrul acesta s-a făcut cu incalcarea flagranta a articolului 107 din
Constitutie, care excepteaza de la publicarea in Monitorul Oficial numai acele acte ale
Guvernului care au "caracter militari' (a se vedea textul OUG nr 43/10.07.1997 - Monitorul
Oficial nr 153/14.07.1997 - depus la dosar prin registratura la 21.01.2002).
In legătură cu creditul amintit, doresc sa critic si aici faptul ca in soluţionarea prezentei
cauze instanta de fond nu a făcut nici cea mai mica referire la acest credit, cu toate ca la
filele 43-48 dosar fond se afla contractul de credit in discuţie.
Dar acestea nu sunt singurele situatii in care d-l Basescu s-a folosit de poziţiile sale
publice pentru a-si crea avantaje personale. In aceiaşi ani in care îndeplinea funcţia de
ministru al Tranporturiior, d-l Basescu a fost, cu incalcarea articolului 104 din Constitutie,
administrator la doua societati comerciale proprii, al căror obiect de activitate interfera
chiar cu domeniul de care el raspundea ca ministru - filele 70 - 75 dosar recurs. Mai mult,
asa cum am făcut deja dovada prin actele depuse la dosar, sediul uneia din cele doua
firme se afla in vila de protocol pe care Guvernul i-a repartizat-o d-lui Basescu ca
reşedinţa, in considerarea calitatii sale de ministru (filele 35.36 dosar recurs).
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DAUNELE MORALE, IN CONTEXTUL RĂSPUNDERII CIVILE DELICTUALE (ART.14
ALIN.3 LIT.B) COD. PROCEDURA PENAI A ART.998. ART.999 COD. CIVIL)
Calomnia nu este o infracţiune materiala sau de rezultat, ci este o infracţiune formala sau
de atitudine, dar aceasta nu inseamna ca prejudiciul moral decurge automat din savarsirea
faptei, deci ca legiuitorul ar fi instituit o excepţie de la regulile deduse din art.14 alin.3 lit.b)
Cod. procedura penala, art.998, art.999 Cod. civil si art.1169 Cod. civil.
In speţa, partea vatamata nici măcar nu a încercat sa probeze existenta prejudiciului moral
pe care l-ar fi suportat si pentru care a solicitat daune intr-un cuantum el insusi imoral,
pornind de la ideea contrara legii ca prejudiciul decurge automat din fapta.
In realitate, asa cum rezulta si din doctrina si jurisprudenta in materie, dar si dintr-o
interpretare raţionala a legii, existenta prejudiciului moral, cu toate elementele cristalizate
(fapta daunatoare, vinovatia, rezultatul dăunător, legătură de cauzalitate dintre fapta
savarsita cu vinovăţie si rezultatul dăunător), trebuie probata.
De asemenea, astfel cum se explica in monografía dr.Adriana Corhan. judecător la Curtea
de Apel Timişoara. "Repararea prejudiciului prin echivalent bănesc" - Editura Lumina Lex 1999 - p.45 - 59. prejudiciul trebuie sa indeplineasca si urmatoarele condiţii, pentru a
angaja raspunderea civila: - sa fie urmarea încălcării unui drept subiectiv sau a unui
interes legitim; - sa fie cert ; - sa fie nereparat.
Prin articolul incriminat, pârtii vatamate nu i s-a incalcat nici un drept si nici macar un
interes legitim, de vreme ce inca nu s-a recunoscut, in sistemul nostru legal, dreptul de a
nu fi criticat sau dreptul de a se folosi de propria turpitudine spre a obţine beneficii in
justiţie. Partea vatamata nu numai ca nu a dovedit existenta macar a unui prejudiciu de
imagine sau moral, dar este exponenta unor manifestaţi publice străine eticii si demnitatii
cerute oricărui politician si oricărui funcţionar public, dar mai ales celor cu funcţii de inalta
demnitate publica si de maxima reprezentativitate sociala, cum a fost si este d-l Traían
Basescu.
Este foarte semnificativ, pentru pretinsul prejudiciu reclamat de partea vatamata, ca
aceasta nu a inteles sa utilizeze prevederile art.4 alin.l din Legea nr.48/1992 a
audiovizualului, prin solicitarea publicării rectificării necesare sau a unui drept la replica.
In schimb, prin intentarea prezentei acţiuni penale directe, partea vatamata, ca finalitate
extrajudiciara, urmăreşte in mod vădit un plus de publicitate si o ameliorare a imaginii sale
publice, cu atat mai mult cu cat nu a actionat in justiţie nici un alt ziarist si nici un ziar, ci
doar pe Valerian STAN, apreciat de opinia publica din Romania ca un reprezentant al
societatii civile, integru moral, care nu a ezitat sa renunţe la beneficii si poziţii publice, in
favoarea ADEVARULUI (nota aparatorului, avocat Eugenia CRANGARIU).
Prin procesul pe care mi l-a intentat, d-I Basescu solicita sa fiu obligat sa-i plătesc 1 milion
de dolari despăgubiri morale, insistând pe prejudiciile pe care i le-as fi adus prestigiului si
imaginii sale publice. Regret ca sunt silit sa o spun, dar imaginea publica a d-lui Basescu
nu a fost si nu este a unui demnitar de o ţinuta publica impecabila.
Asa cum rezulta din documentele pe care le-am depus la dosar, inainte de data scrisorii
mele deschise, numele d-lui Basescu s-a aflat ani la rând pe pagina intai a ziarelor, vizat
de numeroasele anchete, inclusiv penale, desfasurate in legătura cu problemele de la flota
maritima comerciala, de care a răspuns. Este semnificativ ca in perioada cand era
ministru, d-l Basescu a refuzat, cu obstinaţie si in mod public, sa puna in aplicare hotarari
judecătoreşti definitive si irevocabile care ii erau opozabile. D-l Basescu, acelaşi inalt
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demnitar al statului, nu a ezitat sa-l acuze public pe actualul prim-ministru (Adrian
Năstase) ca "face sex cu fundul", sa-l eticheteze pe unul din primarii de sectoare din
Bucureşti drept "ţigan" (Marian Vanghelie), ori sa vorbesca despre doi foşti miniştri de
Interne, de asemenea in public, in fata a milioane de telespectatori, in termeni precum
"ticăloşi" si "nemernici" (Gavril Dejeu şi Constantin Dudu Ionescu).
Cu privire la calitatea de ziarist pe care subsemnatul o aveam la data publicării scrisorii
deschise incriminate, arat urmatoarele:
-calitatea de ziarist nu poate fi apreciata, ca la un funcţionar public, strict pe baza
existentei unui contract de munca, fiind frecvente cazurile ziariştilor colaboratori;
-la data respectiva, aveam doua calitati publice, vicepreşedinte al unei organizaţii
de drepturile omului (Comitetul Helsinki Roman) si colaborator la doua cotidiene centrale
("Bursa", unde, incepand din data de 6 martie 2000, eram editorialist, si "Cotidianul", unde
ţineam, incepand din 21 noiembrie 1998, rubrica intitulata "In bataia pustii"). Colaborarea
cu cele doua ziare se facea in baza unor contracte de colaborare (ataşate Ia dosar), iar
corupţia din Romania era tema cea mai frecventa a articolelor mele;
-articolele mele au vizat, critic, o mare parte a oamenilor politici, inclusiv pe cei la a
carora accedere la putere am contribuit ca unul dintre activiştii civici de dupa 1989 (de
exemplu, pe preşedintele Emil Constantinescu, pe demnitarii liberali si crestin-democrati si
chiar si pe colegii si prietenii mei din Alianja Civica; de altfel, in chiar scrisoarea deschisa
incriminata, din cele patru exemple de demnitari "care s-au folosit de poziţiile lor publice
pentru a-si procura avantaje materiale private" trei au fost ale unor politicieni apartinand
partidelor politice - PNTCD si PNL - pe care recurentul inculpat le susţinuse sa acceada Ia
guvernare - este devorba de ministrul Valeriu Stioca si de secretarii de stat Falvius Baias
si Anton Vlad); o asemenea împrejurare cred ca este de natura sa probeze buna credinţa
cu care am actionat dar si faptul ca susţinerea aparatorului părtii vatamate, potrivit careia
eu as fi publicat in presa respectiva scrisoare deschisa "in calitate de fost sef al
Departamentului de Control al Guvernului", este lipsita de temei si de logica;
-de altfel, calitatea pârtii vatamate este, in raport cu obiectul judecaţii, mai relevanta
decât aceea a mea: partea vatamata era un om politic important si o "persoana aflata la
guvernare", in accepţiunea pe care Curtea Europeana a Drepturilor Omului o are constant
in vedere in iurisprudenta sa, in sensul in care aceste persoane sunt presupuse a fi mai
expuse criticii publice decât pesoanele obişnuite (o asemenea pespectiva este categoric
diferita de aceea pe care aparatorul părtii vatamate a exprimat-o cu ocazia dezbaterilor, in
sensul ca tocmai poziţiile publice oficiale pe care partea vatamata le-a detinut si le deţine
ar "indreptati-o Ia o protectie in plus a prestigiului si imaginii sale publice").
In soluţionarea cauzei de fata solicit instantei de judecata sa aiba in vedere - in
considerarea calitatii de membra a Consiliului Europei pe care o are Romania - inclusiv
jurisprudenta in aceasta materie a Curţii Europene. Aceasta jurisprudenta a fost si este in
mod constant in sensul protejării libertăţii de exprimare ca "unul din fundamentele
esenţiale ale unei societati democratice". Potrivit Curţii, limitele libertăţii de exprimare "sunt
mai largi cu privire la politicieni decât in raport cu indivizii obişnuiţi", iar aceasta libertate
acopera in aceste cazuri "nu numai informaţiile si ideile primite favorabil sau cu indiferenta
sau considerate inofensive, dar si pe acelea care ofenseaza, socheaza sau deranjeaza"
(cazul Lingens versus Austria in "Libertatea de exprimare - Decizii ale Curţii Europene a
Drepturilor Omului", Centrul pentru Drepturile Omului, Bucureşti, 1996).
De asemenea, in motivarea hotararii prin care statul roman a fost condamnat in cazul
ziaristului Ionel Dalban, Curtea a argumentat ca libertatea de exprimare "include si
recurgerea la o anumita doza de exagerare si chiar de provocare". In alte cazuri
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asemanatoare, Curtea a decis ca, dimpotrivă, condamnarea se impune atunci cand se
dovedeşte ca afirmaţiile făcute au fost "complet neadevarate".
In jurisprudenta interna recenta un asemenea caz este cel al Deciziei penale nr 754/R din
11 mai 2001 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a Il-a Penala (cazul Liviu Petrina versus
Viorel Tocan si Ileana Grigore, ataşat), caz in care inculpaţii, cu rea credinţa si in absenta
unui interes legitim, au denaturat, prin "preluare tendenţioasa si unilaterala" autobiografia
părtii vatamate, prezentand-o, dintr-un oponent al masurilor represive ale autoritatilor
comuniste de dinainte de 1989, un autor al unor asemenea masuri ("care s-au soldat si cu
pierderi de vieţi omeneşti"). Pe timpul procesului inculpaţii nu au putut proba nici una din
afirmaţiile pe care le-au făcut. Cauza de fata este complet diferita - sub toate aspectele de aceea in care instanta a avut de solutionat litigiul dintre Liviu Petrina, pe de o parte, si
Viorel Tocan si Ileana Grigore, pe de alta parte.
Concluzia: Afirmaţia mea din articolul incriminat a fost facuta cu buna credinţa, cu intentia
de a critica si de a avertiza opinia publica naţionala si internaţionala si nu de a calomnia, in
susţinerea unui interes legitim si public, in limitele libertăţii de exprimare recunoscute in
orice societate democratica.
Valerian STAN

Avocat Eugenia CRANGARIU
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Valerian Stan
Bucureşti (...)
Domnului Judecător Dan Lupaşcu Preşedintele Curţii de Apel Bucureşti
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Valerian Stan, inculpat recurent în dosarul nr 1893/2001 aflat pe rolul Secţiei
a Il-a Penală a Tribunalului Bucureşti (proces de calomnie intentat de fostul ministru al
Transporturilor Traian Băsescu), vă semnalez un număr de nereguli grave care au avut
loc, până acum, în soluţionarea acestei cauze.
La data de 14 noiembrie 2001, din dosar a dispărut un document foarte important.
La data de 6 decembrie 2001, am reclamat acest fapt preşedintei Secţiei a Il-a Penală, iar
la 18 decembrie 2001 - Dumneavoastră.
Ia 8 ianuarie 2002, am constatat că documentul a apărut în dosar însoţit de un referat sub
semnătură anonimă, care constata, pur şi simplu, că "documentul a fost găsit". Insă în ce
împrejurări a dispărut el, timp de aproape două luni, cine este responsabil de lucrul acesta,
cine şi în ce împrejurări l-a găsit, cine este persoana care a întocmit respectivul referat
sunt lucruri pe care nu le-a clarificat nici o autoritate căreia m-am adresat (la 14 ianuarie
2002, am primit singurul răspuns,de la Curtea de Apel Bucureşti, a unui "judecător
inspector", sub o semnătură indescifrabilă - pe care îl ataşez în fotocopie - în termeni care
nu aduce absolut nici o clarificare în legătură cu cele întâmplate).
Aceste clarificări ar fi fost cu atât mai necesare cu cât există indicii serioase că dispariţia
respectivului document nu a fost întâmplătoare. El era singurul dlin mai multe altele care
confirma că Traian Băsescu a primit pentru afacerile sale, de la o bancă cu capital de stat,
un credit de 200.000 de dolari, în condiţii foarte avantajoase. În plus, din document reieşea
că firma demnitarului respectiv se regăsea pe o listă-anexă a unei Ordonanţe de Urgenţă
a Guvernului (nr 43/1997) adoptată cu scopul de a scuti de restituirea creditului şi de plata
dobânzii anumite firme care obţinuseră, de la banca cu capital de stat, credite precum cel
luat de demnitarul care m-a dat în judecată. La data adoptării Ordonanţei, Traian Băsescu
era ministru al Transporturilor, iar pentru a se ascunde conflictul de interese în care acesta
se afla, Guvernul a decis, împotriva articolului nr 107 din Constituţia României, ca listaanexă să nu se publice în Monitorul Oficial.
În plus de toate acestea, la termenul din 23 ianuarie 2002, la care în mod normal ar fi
trebuit să aibă loc dezbaterile, completul de judecată de până atunci a fost integral înlocuit,
preşedintă a noului complet intrând chiar preşedinta Secţiei a Il-a Penală. Lucrul acesta sa întâmplat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art 292 din Codul de procedură
penală, care instituie regula că instanţa trebuie să aibă aceeaşi compunere pe tot timpul
procesului. Mai mult, preşedinta Secţiei a Il-a Penală, judecătoarea Irina Strava, ar fi
trebuit să se abţină ea însăşi de la judecarea acestei cauze deoarece, la data de 6
decembrie 2001, cu ocazia audienţei pe care am avut-o la ea în legătură cu dispariţia din
dosar a documentului din data de 14 noiembrie 2001, se antepronunţase, afirmând că
partea adversă nu ar fi beneficiat de credite preferenţiale.
Faţă de această situaţie, vă rog ca, în considerarea atribuţiilor legale pe care le aveţi, să
dispuneţi măsurile pe care le veţi aprecia că se impun pentru clarificarea împrejurărilor şi
responsabilităţilor legate de cele întâmplate până acum şi pentru ca acest proces, care are
următorul termen de judecată la 30 ianurie 2002, să se desfăşoare în condiţii legale şi în
respectul dreptului pe care îl am, asemeni oricărei persoane, la un proces corect.
Vă mulţumesc.
24 ianuarie 2002

Valerian Stan
Bucureşti (…)
(Inculpat recurent în dosarul nr 1893/2001, al Secţiei a II-a Penală)
Domnului Marin Cârcel, Vicepreşedintele Tribunalului Bucureşti
Urmare scrisorii dvs. nr. 284/C/2002 din data de 04.02.2002, precizez următoarele:
- contra celor menţionateîn scrisoarea dvs., există indicii că dispariţia, timp de aproape 2
luni, a scrisorii din 12.11.2001 a Băncii Agricole nu a fost întâmplătoare; acest document a
fost singurul din numeroasele primite la dosar dlin care rezulta că fostul ministru
al Transporturilor Traian Băsescu a beneficiat de credite din bani publici, în sensul în care
eu am făcut afirmaţia considerată calomnioasă; mai mult, pe timpul audienţei pe care am
avut-o în data de 6 decembrie 2001 la preşedinta Secţiei a Il-a Penală, un alt document,
emanând, la 29.11.2001, de la Sucursala Bucureşti a Băncii Agricole, care preciza că
firmele d-lui Băsescu nu beneficiaseră de credite, mi-a fost prezentat a fi documentul
a cărui dispariţie o reclamasem eu; subliniez că documentul din 29.11.2001 parvenise
instanţei prin fax; nu a fost stabilită nici o responsabilitate în legătură cu dispariţia
documentului respectiv;
- cu ocazia audienţei din 6 decembrie 2001, în urma unei convorbiri telefonice pe care a
avut-o cu o persoană de la arhiva Secţiei a Il-a Penală, d-na preşedintă Irina Strava mia precizat că "S-a găsit scrisoarea de la Banca Agricolă iar d-l Băsescu nu a
beneficiat de credite preferenţiale": dacă va fi necesar, voi putea să probez
afirmaţia pe care o fac;
- faptul că schimbarea completului de judecată a fost făcută cu încălcarea art 292 Cod
procedură penală este confirmat înainte de orice de chiar decizia, din 23.01.02, a
completului prezidat de d-na preşedintă Irina Strava de a trimite dosarul cauzei la instanţa
care îl soluţionase până atunci.
Semnalându-vă toate aceste lucruri o fac nu pentru a "demasca" pe cineva ori pentru a
face rău cuiva, ci pur şi simplu din dorinţa de a avea parte de un proces corect şi de o
judecată dreaptă.
Valerian Stan
8 februarie 2002

- scrisoare adresată preşedintei Tribunalului Bucureşti –
(scrisori cu conţinut partic identic am adresat şi procurorului general, ministrului Justiţiei,
preşedintelui Curţii de Apel Bucureşti şi unor organisme ale Consiliului Europei şi Uniunii
Europene)
Valerian Stan
Doamnei judecător Maria Huza,
Preşedinta Tribunalului Bucureşti
Doamnă preşedintă,
Subsemnatul Valerian Stan, inculpat recurent în dosarul nr 1893/2001 aflat pe rolul Secţiei
a Il-a penală a Tribunalului Bucureşti (proces de calomnie intentat de fostul ministru al
Transporturilor Traian Băsescu), vă semnalez un număr de nereguli grave care au avut
loc, până acum, în soluţionarea acestei cauze.
La data de 14 noiembrie 2001, din dosar a dispărut un document foarte important. La
data de 6 decembrie 2001, am reclamat acest fapt preşedintei Secţiei a Il-a Penală. La 8
ianuarie 2002, am constatat că documentul a apărut în dosar însoţit de un referat, sub
semnătură anonimă, care constata, pur si simplu, că "documentul a fost găsit". Insă în ce
împrejurări a dispărut el, timp de aproape două luni, cine este responsabil de lucrul
acesta, cine şi în ce împrejurări l-a găsit, cine este persoana care a întocmit respectivul
referat sunt lucruri pe care nu le-a clarificat nimeni nici până acum.
Aceste clarificări ar fi fost cu atât mai necesare cu cât sunt indicii serioase că dispariţia
respectivului document nu a fost întâmplătoare. El era singurul (din numeroasele acte de la
dosar) care confirma că Traian Băsescu a primit pentru afacerile sale, de la o bancă cu
capital de stat, un credit de 200.000 de dolari, în condiţii foarte avantajoase. In plus, din
document reieşea că firma demnitarului respectiv se regăsea pe o listă-anexă a unei
Ordonanţe de Urgenţă a Guvernului (nr 43/1997) adoptată cu scopul de a scuti de
restituirea creditului şi de plata dobânzii anumite firme care obţinuseră, de la banca cu
capital de stat, credite precum cel luat de demnitarul care m-a dat în judecată. La data
adoptării Ordonanţei, Traian Băsescu era ministru al Transporturilor, iar pentru a se
ascunde conflictul de interese în care acesta se afla, Guvernul a decis, împotriva articolului
nr 107 din Constituţia României, ca lista-anexă să nu se publice în Monitorul Oficial.
În plus de toate acestea, la termenul din 23 ianuarie 2002, la care în mod normal ar fi trebuit
să aibă loc dezbaterile, completul de judecată de până atunci a fost integral înlocuit,
preşedintă a noului complet intrând chiar preşedinta Secţiei a Il-a Penală. Lucrul acesta
s-a întâmplat cu încălcarea dispoziţiilor imperative ale art 292 din Codul de procedură
penală, care instituie regula că instanţa trebuie să aibă aceeaşi compunere pe tot timpul
procesului. Mai mult, preşedinta Secţiei a Il-a Penală, judecătoarea Irina Strava, ar fi
trebuit să se abţină ea însăşi de la judecarea acestei cauze deoarece, la data de 6
decembrie 2001, cu ocazia audienţei pe care am avut-o la ea în legătură cu dispariţia din
dosar a documentului amintit, se antepronunţase, afirmând că partea adversă nu ar fi
beneficiat de credite preferenţiale.
Faţă de această situaţie, vă rog ca, în considerarea atribuţiilor legale pe care le aveţi, să
dispuneţi măsurile pe care le veţi aprecia că se impun pentru clarificarea împrejurărilor şi
responsabilităţilor legate de cele întâmplate până acum si pentru ca acest proces, care
are următorul termen de judecată la 30 ianurie 2002, să se desfăşoare în condiţii legale şi
în respectul dreptului pe care îl am, asemeni oricărei persoane, la un proces corect.
Valerian Stan
24 ianuarie 2002

-

extras din articolul pe care l-am publicat în 2010 -

Situaţiunea (XXXVIII)
(...)
La începutul anului 2002, la Tribunalul din Bucureşti, procesul penal pe care mi-l intentase Traian
Băsescu ajunsese la termenul final, în care eu şi avocatul meu, respectiv avocatul „părţii vătămate”
aveam să prezentăm instanţei argumentele finale. Asta după ce în primă instanţă Judecătoria
Sectorului 1 mă condamnase la amendă penală şi la „daune morale” pentru „calomnie” către
prezidentul în ezerciţ în valoare de 75 de milioane de lei (o sumă foarte mare la acea dată).
Judecătoarea Daniela Grigore decisese astfel fără a accepta nimic din probatoriul pe care îl
cerusem (în principal demersuri către două bănci cu capital de stat, de la care aveam informaţii că
Băsescu şi famiglia sa siciliană obţinuseră credite în condiţii net preferenţiale). Apărătoarea zeloasă
a onoarei demnitarului cleptoman a probat o grabă foarte suspectă în „judecarea” dosarului – dar a
mai fost şi foarte revoltată când în apărarea mea am invocat jurisprudenţa Curţii Europene în
materia libertăţii de exprimare (pentru ca puţini ani mai târziu, cu ocazia unui examen organizat de
Consiliul Superior al Magistraturii, în sesiunea octombrie-noiembrie 2005, la materia care o scosese
din sărite în procesul meu, cucoana să nu reuşească decât un penibil 4,40). Înainte de acelaşi ultim
termen, despre care vorbesc, la Tribunal se mai întâmplaseră două lucruri. Mai întâi de la
registratura Secţiei a II-a penală a dispărut ca prin minune, imediat ce fusese înregistrată, o
scrisoare de la Banca Agricolă care confirma (la solicitarea mea, încuviinţată de instanţa
Tribunalului) că, înainte să devină „vătămată”, partea adversă beneficiase într-adevăr cât putuse de
privilegii dintre cele pentru care o denunţasem; documentul a reapărut, în acelaşi chip mirabil, dar
numai după ce am făcut un tămbălău nu prea plăcut unor ilustre urechi bucureştene şi europene. În
al doilea rând, la termenul de judecată care în mod normal ar fi trebuit să fie ultimul, o altă surpriză:
completul de judecată condus până atunci, în mod profesionist şi obiectiv, de judecătorul Cristian
Jipa a fost înlocuit fără vreo explicaţie de un altul prezidat de însăşi prezidenta Secţiei Irina Strava
(Dumnezeu s-o ierte, că taaare mai are pentru ce). Am recuzat noul complet iar peste o săptămâna
ne-am prezentat cu toţii, cum spun, pentru pledoariile finale. Faţă cu iminenţa pierderii procesului de
către clientul său, avocatul Dobraniş a spus la un moment dat ceva de genul „Ar fi nu doar injust dar
şi rău primit ca viitorul lider al Opoziţiei, cu şanse mari în cariera politică imediată etc etc etc”
(Băsescu şi liberalii tocmai puneau de Alianţa Dreptate şi Adevăr) „să piardă acest proces cu o miză
atât de mare.” La care judecătorul Jipa a avut o reacţie pe care ar fi avut-o orice judecător care
ţinea cât de cât la statutul său (specie destul de rară la vremea aceea): l-a trimis pe avocat unde
binemerita şi i-a strigat răspicat, cât să audă şi clientul său, că nu îi e frică de ameninţări, indiferent
de la cine ar veni. Iar peste o săptămână, drept dovadă, a decis fix ce trebuia: Băsescu a pierdut
procesul. (New York Magazin, 3 februarie 2010)

Comunicare pentru presă
În luna septembrie 2000, am adresat ambasadorilor ţarilor membre NATO şi UE la Bucureşti o
scrisoare deschisă în care sugeram ca autorităţile române să fie încurajate într-o mai mare măsură
în realizarea reformelor şi combaterea corupţiei. Cu acea ocazie am dat mai multe exemple de
demnitari care se folosiseră de poziţiile publice în interesul afacerilor lor private. Printre exemplele
pe care le- am dat a fost şi cel al fostului ministru al Transporturilor Traian Băsescu. Considerânduse calomniat, d-l Băsescu m-a dat în judecată.
La 29 februarie 2001, Judecătoria Sectorului 1 m-a condamnat la 1 milion de lei amendă penală şi la
75 de milioane de lei despăgubiri morale către d-l Băsescu.
În urma recursului pe care l-am făcut, Secţia a II-a Penală a Tribunalului Bucureşti a decis ieri,
definitiv, achitarea mea (d-l Băsescu atacase şi el sentinţa primei instanţe, considerând-o „prea
blândă”).
Pe timpul procesului am făcut dovada că una din firmele soţiei şi fratelui d-lui Băsescu a beneficiat
de un credit de câteva sute de mii de dolari - obţinut de la o bancă cu capital de stat, Banca Agricolă,
în condiţii preferenţiale - într-un timp în care d-l Băsescu era parlamentar. Creditul a fost unul
preferenţial în modul cel mai evident, mai ales prin aceea că dobânda la care fusese acordat era
de două sau trei ori mai mică decât aceea din sistemul bancar privat. Mai mult, la data de 10 iulie
1997, când îndeplinea funcţia de ministru al Transporturilor în Guvernul Ciorbea, d-l Băsescu a
înscris firma soţiei şi fratelui său printre cele care urmau să beneficieze, în baza Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr 43, de trecerea la "categoria pierderi" a creditelor de la Banca
Agricolă". Pentru a ascunde conflictul de interese în care se afla, d-l Băsescu şi colegii săi din
Guvern au decis ca lista respectivelor societăţi comerciale să nu se publice în Monitorul Oficial;
lucrul acesta s-a făcut cu încălcarea flagrantă a articolului 107 din Constituţie, care exceptează de
la publicare numai "hotărârile cu caracter militar".
De asemenea, pe timpul procesului am făcut dovada că în aceiaşi ani în care îndeplinea funcţia
de ministru al Transporturilor, d-l Băsescu, încălcând articolul 104 din Constituţie, a fost asociat
şi administrator la două societăţi comerciale proprii având ca obiect de activitate afaceri în
chiar domeniul transporturilor. In plus, sediul uneia din cele două firme se afla în vila de protocol pe
care Guvernul o repartizase d-lui Băsescu ca reşedinţă (o casă naţionalizată, pe care ministrul
refuza s-o părăsească deşi, după mai mulţi ani, proprietarul şi-o recăpătase prin Justiţie).
Am supus atenţiei instanţei de judecată şi cercetarea penală care se desfăşoară în prezent
împotriva fostului ministru al Transporturilor în dosarul flotei maritime („Petroklav", prejudiciu estimat
la circa 300 de milioane de dolari). Verificările în acest dosar au fost iniţiate, oficial, în luna ianuarie
1997, de către Departamentul de Control al Guvernului, la a cărui conducere mă aflam.
Pe timpul judecării procesului la instanţa de recurs, din registratura acesteia dispărut unul dintre
actele cele mai importante, scrisoarea nr 3189/2001 a Băncii Agricole - din care rezulta că firmele
familiei Băsescu beneficiaseră, în condiţii preferenţiale, de credite de câteva sute de mii de dolari.
Actul - care ar fi trebuit să ajungă la dosarul cauzei şi în absenţa căruia Traian Băsescu ar fi câştigat
procesul - a reapărut numai după ce am reclamat cele întâmplate instituţiilor europene, Ministerului
Justiţiei şi Parchetului General.
Valerian Stan
15 februarie 2002

Să faci ce zice, şi nu ce face preşedintele
(un text transmis presei la data de 2 februarie 2006 şi care a fost larg mediatizat)
Cu ocazia întâlnirilor pe care le-a avut ieri la Ministerul de Interne şi CSM, preşedintele Băsescu
şi-a reluat discursul acuzator la adresa Guvernului, în special a ministrului conservator Codruţ
Sereş şi a celui liberal al Sănătăţii, Eugen Nicolăescu. În primul caz, preşedintele a acuzat că, prin
unele hotărâri şi ordonanţe, Guvernul promovează interese economice ale „grupurilor de interese”
şi chiar ale unor politicieni. În cazul ministrului Nicolăescu, şeful statului a criticat în termeni
foarte duri executarea cu întârziere a hotărârii judecătoreşti de repunere în funcţie a directorului
Spitalului Universitar Sorin Oprescu. Între altele, preşedintele s-a întrebat, citez: „Dacă un
membru al Guvernului încearcă să nu pună în aplicare hotărâri ale instanţelor, ce putem cere
ca respect unui om de rând?”
Principial, criticile lui Traian Băsescu sunt perfect justificate. Opinia publică cunoaşte prea bine
asemenea comportamente şi le respinge ca atare. Din păcate, ca şi în alte destule cazuri,
atunci când aduce asemenea acuzaţii, Traian Băsescu are el însuşi probleme serioase de
credibilitate. Voi da aici numai două exemple. În decembrie 1996, la puţine zile după ce a
preluat conducerea Ministerului Transporturilor, Traian Băsescu l-a destituit pe directorul
general al Direcţiei de Control a Ministerului, Gabriel Ştefănescu (care, în anii din urmă,
încercase să clarifice implicarea lui Traian Băsescu în dosarul „Flota”). Gabriel Ştefănescu s-a
adresat justiţiei, care, printr-o sentinţă definitivă şi executorie, l-a obligat pe ministru să anuleze
ordinul de destituire, să-l repună în funcţie pe director şi să-i plăteasca daune materiale şi
salariul nerealizat ca urmare a măsurii abuzive pe care o suportase. Ministrul Băsescu nu a pus
niciodată în aplicare respectiva sentinţă. El a exprimat public, în repetate rânduri, acest refuz
explicit şi ferm. Redau numai un citat din ziarul „Adevărul” din 29 mai 2000: „Întrebat de ce nu
respectă o hotărâre judecătorească definitivă şi executorie, Traian Băsescu a bătut cu
pumnul în masă şi a declarat în stilu-i caracteristic: Îmi asum această răspundere. Bună ziua!”
În legătură cu interesele economice private promovate prin hotărâri de Guvern. În anul 1994, ca
parlamentar, Traian Băsescu a beneficiat, pentru afacerile sale private, de un credit de 200 de mii
de dolari, în condiţii preferenţiale, de la o bancă de stat, Banca Agricolă. În anul 1997, când a
ajuns ministru, Traian Băsescu şi-a şters datoria faţă de Banca Agricolă, trecându-o la categoria
„pierderi”, printr-o Ordonanţă de urgenţă (nr 43) - iniţiată şi adoptată de Guvernul din care făcea
parte. Mai mult, pentru a se ascunde că de Ordonanţa respectivă beneficia inclusiv ministrul
Transporturilor, Guvernul a decis ca Anexa la Ordonanţă (cuprinzând lista societăţilor
comerciale) să nu se publice în Monitorul Oficial. Iar lucrul acesta s-a făcut cu încălcarea
dispoziţiilor constituţionale, care stabilesc că se exceptează de la publicare numai „hotărârile cu
caracter militar”.
Cele două exemple pe care le-am dat nu sunt deloc singurele care îl fac foarte vulnerabil pe şeful
statului la capitolul credibilitate. Prefer să nu mai insist pentru că alte asemenea exemple sunt,
probabil, mai cunoscute opiniei publice.
Dar preşedintele are o problemă de credibilitate – ca şi cu echidistanţa politică pe care i-o cere
Constituţia – şi atunci când alege să critice pe oricine altcineva decât pe colegii săi de partid şi pe
cei susţinuţi de partidul său. Afacerile de zeci de milioane de euro pe care colegii lui din PD le-au
făcut cu Primăria Capitalei – sub conducerea sa şi a colegului său Adriean Videanu – sunt şi ele la
fel de criticabile ca oricare alte afaceri al „grupurilor de interese”. Întâlnirea cu Dinu Patriciu, pe
care ministrul Justiţiei a ascuns-o mai bine de jumătate de an, nu ar fi trebuit nici ea trecută cu
vederea, aşa cum face Traian Băsescu. Procedând cum procedează, şeful statului se dovedeşte
cel puţin neglijent faţă de statutul pe care i-l impune Constituţia. În acelaşi timp, el
justifică suspiciunile tot mai des exprimate în ultimul timp că urmăreşte să f losească cea
mai înaltă
demnitate în stat pentru a-şi crea avantaje electorale sie şi partidului său.
Valerian Stan
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Fraţii Pinocchio
(precizări transmise cotidianului „Ziua” şi preluate de către acesta în ediţia din 8 februarie 2006)
Când în urmă cu câteva zile, am afirmat că Traian Băsescu a folosit creditul de 200 de mii de
dolari de la Banca Agricolă pentru afacerile sale private, preşedintele a sărit ca ars: Nu-i adevărat,
a spus el, creditul a fost folosit pentru firma fratelui meu. Pentru ca a doua zi fratele însuşi,
Mircea Băsescu, să întărească cele spuse de preşedinte.
Numai că adevărul e altul decât cel pe care ni-l spun fraţii Băsescu. Într-adevăr, iniţial, creditul a
fost folosit de firma fratelui preşedintelui (SC Star Marine) pentru achiziţionarea unei „linii
tehnologice de fabricare industrială a îngheţatei”. Ulterior, însă, s-au mai întâmplat următoarele
două lucruri: primo - la data de 7 ianuarie 2000, Mircea Băsescu a vândut firma Star Marine (unui
anume Sandu Bogdan din Caracal) şi, secundo, fabrica de îngheţată a fost preluată de SC
Prod Cros, societate care i-a avut ca asociaţi, mai mulţi ani la rând, pe soţii Traian şi Maria
Băsescu – aşa cum rezultă atât din adresa Registrului Comerţului nr 9820/2001 cât şi din
declaraţiile de avere/interese ale preşedintelui Băsescu. Prin urmare, familia preşedintelui a
beneficiat în mod direct, pentru afacerile sale private, de creditul pe care acesta l-a obţinut – ca
demnitar public şi în condiţii preferenţiale - de la o bancă de stat. Acesta este unul dintre
adevărurile pe care fraţii Băsescu le ocolesc în declaraţiile lor.
Cu privire la veniturile realizate de familia preşedintelui din fabrica de îngheţată, din adresa
Registrului Comerţului nr 6395 din data de astăzi, 6 februarie 2006, rezultă că în anul 2004
fabrica a avut o cifră de afaceri de aproape 10 miliarde de lei, în timp de profitul net a fost mai
mic de 80 de milioane de lei. Această disproporţie, destul de des întâlnită în cazul demnitarilor
implicaţi în afaceri, ridică cel puţin un semn de întrebare. În sfârşit, ar mai fi de reţinut şi faptul că
declaraţia de interese a preşedintelui, afişată pe web-site-ul Preşedinţiei, conţine informaţii
contrare celor din evidenţele Registrului Comerţului (din adresa nr 6395 rezultă că Traian
Băsescu nu are calitatea de asociat al SC Prod Cros).
Felul în care actualul preşedinte s-a folosit de-a lungul anilor de funcţiile sale publice în interes
privat a făcut obiectul unui proces penal pe care Traian Băsescu mi l-a intentat, şi pe care l-am
câştigat în februarie 2002. Cu ocazia amintită am probat instanţei inclusiv condiţiile preferenţiale
pe care le-a avut creditul la care m-am referit – între altele, dobânda fusese de aproape 3 ori mai
mică decât cea practicată în mod obişnuit, de către băncile private. Am probat de asemenea că
una dintre numeroasele societăţi comerciale ale fostului ministru al Transporturilor (MT Vega
Transport) funcţiona în vila pe care Guvernul i-o repartizase acestuia ca locuinţă.
Valerian Stan
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