Cauza Stan impotriva Presedintelui Romaniei
Cu scopul de a-mi apăra drepturi legale vătămate de autorităţi publice – dar şi de a testa inclusiv în
acest mod respectarea în România a dreptului la un proces echitabil şi de acces la justiţie – în
perioada martie 2002–noiembrie 2012 am iniţiat şi susţinut 25 de acţiuni judiciare de contencios
administrativ şi civile. Cele mai relevante informaţii referitoare la aceste procese se află postate pe
această pagină a site-ului, începând cu documentul „Cauza Stan împotriva Serviciului Roman de
Informatii”.
În majoritatea cazurilor judecătorii s-au dovedit a fi veritabili „agenţi guvernamentali”, apărători nici
măcar disimulaţi ai autorităţilor publice (mulţi dintre ei lăsând impresia că se aflau chiar sub un
control din afara sistemului judiciar). Hotărârile pronunţate de mulţi dintre ei, „motivarea” deplorabilă
a deciziilor luate (uneori cu sofisme sfidând nu numai legea dar şi logica şi bunul simţ elementar) au
făcut o probă concludentă că principiile constituţionale potrivit cărora Justiţia este unică, imparţială
şi egală pentru toţi iar judecătorii sunt independenţi şi se supun numai legii erau enunţuri având
prea puţină acoperire în realitate. Au existat însă şi judecători care şi-au onorat statutul prin hotărâri
legale şi temeinice, făcând dreptate chiar şi atunci când una dintre părţi era o importantă instituţie a
statului. În prezentarea făcută acestor procese vor fi menţionate şi numele magistraţilor care au
soluţionat fiecare cauză, precum şi felul în care fiecare a făcut-o. Cred că după 1989 una din
cauzele proastei funcţionări a Justiţiei a fost că magistraţii (judecătorii în special) nu au răspuns
practic în niciun fel pentru ceea ce au făcut – nici măcar prin menţionarea numelor lor în legătură cu
sentinţele date.
Concluzia cea mai importantă a experienţei acestor procese îmi pare a fi că după 1989 magistraţii
(probabil cei mai mulţi, în special de la instanţele de grad superior) au făcut răul poate cel mai mare
societăţii româneşti, în principal prin aceea că – interesaţi fiind sau constrânşi (şantajaţi cu trecutul
lor sau corupţi) – au acceptat controlul ilegitim al politicienilor şi serviciilor secrete continuatoare ale
Securităţii. A fost de asemenea evident că după aderarea României la Uniunea Europeană
autorităţile publice au desconsiderat într-o măsură încă şi mai mare decât până atunci drepturile şi
libertăţile cetăţeneşti – atitudine încurajată în mod evident de felul în care Justiţia a înţeles să se
raporteze la această atitudine.
*
*

*

Cu privire la cauza de mai jos, începînd cu anii 2005-2006, după ce a devenit preşedinte al
României, Traian Băsescu a exprimat în mod repetat critici publice severe cu privire la modul în
care “oamenii de afaceri” Sorin Ovidiu Vântu, Dan Voiculescu şi Dinu Patriciu (pe care îi incrimina
numindu-i de fiecare dată „oligarhi”, „moguli” etc) se foloseau ori încercau să se folosească de
influenţa lor în raport cu oamenii politici, responsabilii guvernamentali ori reprezentanţii altor
autorităţi publice pentru a obţine privilegii nelegitime în detrimentul interesului public. Întrucât între
altele era ştiut că celor trei “oameni de afaceri”, inclusiv în toţi anii în care Traian Băsescu era
preşedinte, Guvernul le-a închiriat, pentru afacerile lor din media, spaţii foarte mari, în imobile
aflate în proprietate publică a statului, pentru care respectivii plăteau chirii de câteva zeci de ori
mai mici în comparaţie cu cele practicate pe piaţa liberă din Bucureşti (obţinînd astfel, multianual,
în detrimentul veniturilor bugetare publice, beneficii financiare necuvenite de ordinul zecilor de
milioane de euro), am vrut să aflu dacă în toţi anii amintiţi preşedintele întreprinsese ceva în
sensul discursului său incriminator la adresa celor trei sau acest discurs nu era altceva decât încă
o atitudine populistă în spatele căreia se putea afla de fapt conivenţa preşedintelui cu cei trei, şi
în general cu cei care în anii de după 1989 făcuseră şi făceau un mare rău “interesului public”.
În acest sens, la 18 decembrie 2009, am solicitat preşedintelui, prin fiul meu, să comunice care
au fost demersurile pe care le-a întreprins în perioada 20 decembrie 2004 – 18 decembrie 2009
pentru ca să înceteze tratamentul privilegiat în beneficiul numiţilor “oameni de afaceri”.
Formulînd cererea am avut în vedere inclusiv că preşedintelui îi revinea prin lege rolul de a veghea
la respectarea Constituţiei (inclusiv a principiului constituţional al egalităţii cetăţenilor, fãrã privilegii
şi discriminãri, în faţa legii şi a autoritãţilor publice) şi la buna funcţionare a autoritãţilor publice.
Preşedintele/ Administraţia Prezidenţială a refuzat să dea vreun răspuns cererii, pentru ca după
ce m-am adresat instanţei de judecată să se apere depunînd la dosar două înscrisuri prin care se
pretindea că mi s-ar fi răspuns în termenul legal. În fapt, însă, înscrisurile în cauză nu probau
câtuşi de puţin acest lucru, existînd în plus motive serioase să se creadă că actele respective
erau contrafăcute (cel mai probabil cu concursul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale), astfel
cum am arătat detaliat instanţei de judecată; un caz practic identic de contrafacere a unor

asemenea acte am înregistrat şi în procesul cu Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (a se vedea
pe această pagină documentul “Hotarari judecatoresti Stan versus CSAT (decembrie 2009-iulie
2011)”. Pe fond, răspunsul Administraţiei Prezidenţiale consta în “recomandarea” de a mă adresa
Secretariatului General al Guvernului, întrucât, s-a susţinut, aceasta ar fi fost instituţia
“competentă” în chestiunea în cauză (răspunsul părea astfel să evite să confirme că preşedintele
nu întreprinsese nimic din ceea ce ar fi trebuit să întreprindă, dacă s-ar fi vrut consecvent cu
discursul său public).
Instanţa de fond a Tribunalului Bucureşti (preşedintă, judecătoarea Liliana
Petrovan), a obligat Administraţia Prezidenţială să-mi comunice informaţia solicitată (respingînd,
însă – nejustificat, în opinia, mea – cererea de obligare a Administraţiei Prezidenţiale la plata de
daune morale pentru violarea dreptului constituţional de acces la informaţiile de interes public).
Soluţia instanţei de fond a fost menţinută de instanţa de recurs a Curţii de Apel Bucureşti
(preşedinte, judecător Gheorghe Grecu, judecător Victor Hortolomei, judecătoare Elena
Ursulescu). Instanţa de recurs a respins cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, fără a
motiva în vreun fel această hotărâre, contrar dispoziţiilor art 261 punctul 5 din Cpc.
O problemă în acest dosar a fost şi cu faptul că sentinţa instanţei de fond nu mi-a fost comunicată
şi, în acest mod, am fost lipsit de dreptul de a formula recurs (cu privire mai ales la
neobligarea Administraţiei Prezidenţiale la plata de reparaţii pentru daune morale). Au existat
indicii (pe care le-am prezentat detaliat instanţei de recurs) că necomunicarea de către Compania
Naţională Poşta Română a sentinţei de fond a fost intenţionată.
La data de 29 martie 2011, Administraţia Prezidenţială a comunicat răspunsul la care fusese
obligată de justiţie, răspuns care, printr-o foarte scurtă frază (ascunsă parcă cu grijă în cele două
pagini ale scrisorii), confirma ceea ce presupusesem încă de la început: preşedintele a făcut
numai nişte declaraţii publice, “fără a întreprinde alte demersuri”.
Mai jos sunt postate principalele acte din acest dosar, inclusiv scrisoarea primită la 29 martie
2011 de la Administraţia Prezidenţială.

Tribunalul Bucureşti
Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Doamnă Preşedintă,
Subsemnatul Dragoş Stan, domiciliat în Bucureşti, str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1,
ap 23, sector 6, în temeiul art 22 din Legea nr 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, chem în judecată Administraţia Prezidenţială, cu
sediul la Palatul Cotroceni, Bulevardul Geniului nr 1-3, Sector 6, Bucuresti,
pentru ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să binevoiţi a dispune:
1. obligarea pârâtei la comunicarea informaţiilor publice solicitate (cât şi, în
conformitate cu art 21 alin 3 din Legea nr 544/2001, la menţionarea
sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat de nesoluţionarea
legală a cererii pe care i-am adresat-o);
2. obligarea pârâtei la plata către subsemnatul a 3.000 de lei cu titlu de
reparaţii pentru daune morale;
3. obligarea pârâtei la plata unei amenzi de 20% din salariul minim brut pe
economie pe zi de întârziere şi plata către subsemnatul a 100 de lei pe zi
ca despăgubiri pentru întârziere.
MOTIVELE ACŢIUNII
La data de 18 decembrie 2009, am solicitat prin e-mail pârâtei să-mi comunice
următoarea informaţie de interes public: care au fost demersurile pe care
Preşedintele României le-a întreprins în perioada 20 decembrie 2004 – 18
decembrie 2009 pentru ca să înceteze tratamentul privilegiat de care un număr
de trei oameni de afaceri au beneficiat prin aceea că, pentru companiile
acestora, Guvernul României le-a închiriat spaţii foarte mari, în imobile aflate în
proprietate publică a statului, pentru care aceştia au plătit şi plătesc, de circa opt
ani, chirii de câteva zeci de ori mai mici în comparaţie cu cele practicate pe piaţa
liberă din Bucureşti – obţinând astfel, multianual, în detrimentul veniturilor
bugetare publice, beneficii financiare injuste de ordinul zecilor de milioane de
euro. Am adresat cererea precizată în considerarea următoarele împrejurări de
drept şi de fapt:
- tratamentul de care au beneficiat şi beneficiază cei trei oameni de afaceri
din partea Guvernului a fost şi este vădit privilegiat, în dezacord cu principiul
constituţional al egalităţii cetăţenilor, fãrã privilegii şi discriminãri, în faţa legii şi a
autoritãţilor publice;
- a fost şi este de o notorietate publică largă faptul că Preşedintele
României a exprimat în mod repetat critici publice cu privire la modul în care cei
trei oameni de afaceri (pe care i-a numit explicit „oligarhi”, „moguli” etc) s-au
folosit ori au încercat să se folosească de influenţa lor în raport cu oamenii
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politici, responsabilii guvernamentali ori reprezentanţii altor autorităţi publice
pentru a obţine privilegii nelegitime în detrimentul interesului public;
- potrivit Constituţiei României, Preşedintelui României îi revine rolul de a
veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autoritãţilor publice;
- informaţia pe care am solicitat-o constituie informaţie de interes public
întrucât „priveşte activitatea” unei autorităţi publice, în înţelesul art 2 lit b) din
Legea nr 544/2001.
Deşi data până la care, în conformitate cu art 7 din Legea nr 544/2001,
pârâta avea obligaţia să răspundă cererii mele era 29 decembrie 2009 („în
termen de 10 zile”), acesta nu mi-a comunicat niciun răspuns.
Prin refuzul său de a răspunde cererii pe care i-am adresat-o, pârâta m-a
vătămat în dreptul meu constituţional de a avea acces neîngrădit la orice
informaţie de interes public (art 31 din Constituţia României: „Dreptul persoanei
de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrãdit”).
Prejudiciul pe care mi l-a cauzat pârâtul a constat şi constă mai ales în
sentimentul de insecuritate şi înstrăinare civică pe care l-am resimţit şi îl
resimt din cauza atitudinii de desconsiderare din partea uneia dintre cele
mai importante autorităţi publice, a încălcării unor drepturi fundamentale
care îmi sunt garantate prin Constituţie – dreptul de acces neîngrădit la
informaţiile de interes public, dreptul de a adresa petiţii instituţiilor şi
autorităţilor publice şi de a primi răspuns la acestea. Încălcarea Constituţiei
şi a legilor corelative, respectiv a unor drepturi fundamentale care îmi revin este
cu atât mai semnificativă în raport cu rolul constituţional care revine Preşedintelui
României, acela de „a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a
autoritatilor publice” (art 80 din Constituţia României).
Ca urmare, vă rog să admiteţi acţiunea astfel cum a fost formulată şi să obligaţi
pârâta la comunicarea informaţiilor publice solicitate (cât şi, în conformitate cu art
21 alin 3 din Legea nr 544/2001, la menţionarea sancţiunilor disciplinare luate
împotriva celui vinovat de nesoluţionarea cererii pe care i-am adresat-o), la plata
a 3.000 de lei cu titlu de reparaţii pentru daune morale, precum şi a unei amenzi
de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere şi plata către
subsemnatul a 100 de lei pe zi ca despăgubiri pentru întârziere.

În drept:
- Constituţia României, art 31 - Dreptul la informaţie;
- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, art
10 – Libertatea de exprimare şi dreptul la informaţie;
- Legea nr 544/2001;
- HG nr 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr
544/2001.
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Probe: înscrisuri.
Solicit judecarea in lipsa a cauzei, conform art 242 alin 2 C pr civ.
Depun prezenta în două exemplare şi anexez cererea pe care am adresat-o
pârâtului la data de 18 decembrie 2009.
Dragoş Stan

22 ianuarie 2010

Doamnei Preşedinta a Tribunalului Bucureşti
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--- On Fri, 12/18/09, Dragos Stan <sdragos2007@yahoo.com> wrote:
From: Dragos Stan <sdragos2007@yahoo.com>
Subject: Solicitare de informatii
To: procetatean@presidency.ro
Date: Friday, December 18, 2009, 12:19 PM

Domnului Traian Băsescu
Preşedintele României
Domnule Preşedinte,
Aşa cum vă este cunoscut, instituţii importante de presă aparţinând trusturilor oamenilor
de afaceri Sorin-Ovidiu Vântu, Dinu Patriciu şi Dan Voiculescu îşi au sediile, de circa opt
ani, în clădirea Casei Presei Libere, proprietate de stat, aflată în administrarea Regiei
Autonome - Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Pentru spaţiile
foarte mari închiriate, trusturile celor trei oameni de afaceri plătesc chirii de câteva zeci
de ori mai mici în comparaţie cu cele practicate pe piaţa liberă din Bucureşti – obţinând
astfel, multianual, în detrimentul veniturilor bugetare publice, beneficii financiare injuste
de ordinul zecilor de milioane de euro. Tratamentul de care beneficiază cei trei oameni de
afaceri din partea Guvernului este unul în mod evident privilegiat, în dezacord flagrant cu
principiul egalităţii cetăţenilor, fãrã privilegii şi discriminãri, în faţa legii şi a autoritãţilor
publice, principiu statuat prin Constituţia României.
În perioada de după 2004, în care aţi îndeplinit funcţia de Preşedinte, aţi exprimat în
repetate rânduri critici cu privire la modul în care cei trei oameni de afaceri (pe care i-aţi
numit explicit „oligarhi” şi „moguli”) s-au folosit ori au încercat să se folosească de
influenţa lor în raport cu oamenii politici, responsabilii guvernamentali ori reprezentanţii
altor autorităţi publice pentru a obţine privilegii nelegitime în detrimentul interesului
public.
În considerarea rolului care v-a revenit prin Constituţia României, acela de a veghea la
respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autoritãţilor publice, vă rog să mi se
precizeze demersurile pe care le-aţi întreprins în perioada 20 decembrie 2004 – 18
decembrie 2009 pentru ca să înceteze tratamentul privilegiat de care cei trei oameni de
afaceri au beneficiat din partea autorităţilor publice.
Cu stimă,
Dragoş Stan
Bucureşti, str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23, sector 6
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Tribunalul Bucureşti
Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr 2954/3/2010
Termen: 26.05.2010
Domnului Preşedinte al Secţiei a-IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal a
Tribunalului Bucureşti

Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Dragoş Stan, în calitate de reclamant, în contradictoriu cu pârâta
Administraţia Prezidenţială, formulez următoarele
CONCLUZII
la Întâmpinarea din 21.04.2010 pe care pârâta a depus-o la Cererea de chemare în
judecată.
1. Vă rog să constataţi faptul că, chiar dacă s-ar considera că subsemnatul aş fi primit
răspunsul pe care pârâta pretinde că l-a dat cererii mele de informaţii (la punctul 2 al
prezentelor Concluzii voi arăta că nu am primit acest răspuns), pârâta a refuzat sămi comunice informaţia de interes public pe care i-am solicitat-o în
exercitarea dreptului meu constituţional şi legal de a avea acces neîngrădit la orice
informaţie de interes public.
Astfel cum am arătat în Cererea introductivă, pe durata întregului său prim mandat,
Preşedintele României a exprimat public critici severe cu privire la modul în care oamenii
de afaceri Sorin Ovidiu Vântu, Dinu Patriciu şi Dan Voiculescu (pe care i-a numit explicit
„moguli” şi „oligarhi”) s-au folosit ori au încercat să se folosească de influenţa lor în
raport cu oamenii politici şi responsabilii guvernamentali pentru a obţine privilegii
nelegitime în detrimentul interesului public (de exemplu, prin închirierea la preţuri de
câteva zeci de ori mai mici în comparaţie cu cele practicate pe piaţa liberă din Bucureşti
a unor spaţii foarte mari din imobile aflate în proprietatea statului). Un exemplu din foarte
multele de astfel de acuzaţii severe privind „favorurile economice de care au nevoie
mogulii media Patriciu, Vântu şi Voiculescu de la oamenii politicii pe care-i controlează”,
îl constituie interviul acordat de Preşedintele României, la 19.02.2007, realizatorului
emisiunii „Sfertul academic” de la Radio România Actualităţi, interviu al cărui transcript
se află postat pe pagina de internet a Administraţiei Prezidenţiale la adresa
http://www.presidency.ro/?_RID=det&tb=date&id=8486&_PRID=search
(ca Anexa 1
ataşez un extras printat din acest transcript). În interviul menţionat, Preşedintele
României i-a incriminat de nu mai puţin de nouă ori, în mod explicit, pe cei trei oameni
de afaceri şi a subliniat pericolul pe care ei îl reprezintă pentru interesele economice
publice.

În considerarea acestui discurs public al Preşedintelui României – pe care personal l-am
considerat şi îl consider în acord cu prerogativele sale constituţionale – am solicitat
pârâtei, în temeiul dreptului meu constituţional şi legal de acces neîngrădit la orice
informaţie de interes public, să fiu informat în legătură cu demersurile pe
care Şeful statului le-a întreprins în sensul criticilor repetate pe care
le-a formulat public cu privire la faptul că prin tratamentul privilegiat
de care cei trei oameni de afaceri au beneficiat din partea oamenilor
politici şi responsabililor guvernamentali au fost afectate interesele
economice publice.
Prin răspunsul său, vădit nelegal, pârâta a refuzat să-mi comunice
informaţia solicitată şi mi-a indicat să mă adresez unei alte instituţii
publice (Regia Autonoma Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat – RA-APPS),
deşi cererea mea de informaţii viza exclusiv activitatea Preşedintelui
României.
„Răspunsul” pe care pârâta l-a dat cererii mele mă împiedică în mod nelegal şi ilegitim
să cunosc dacă, în acord cu discursul său public incriminant la adresa celor trei „moguli”
/ „oligarhi”, Preşedintele României a întreprins demersurile pe care eu apreciez că le
presupunea rolul său constituţional de a „veghea la respectarea Constituţiei şi la buna
funcţionare a autoritãţilor publice” – în scopul de a determina încetarea tratamentului
privilegiat, contrar Constituţiei şi legilor ţării, de care cei trei oameni de afaceri au
beneficiat din partea autorităţilor publice. Pentru a mă împiedica să am acces la
informaţie pe care prin Constituţie şi prin lege am dreptul să o cunosc, pârâta m-a
expediat cu un răspuns vădit nelegal, indicîndu-mi să mă adresez unei alte instituţii
publice – susţinînd, în acest mod, implicit, că cererea (petiţia) pe care i-am adresat-o ar
fi fost greşit îndreptată. În acelaşi timp este evident faptul că pârâta însăşi a fost şi este
conştientă că soluţionarea cererii mele (privind strict activitatea Preşedintelui României)
nu ţinea şi nu ţine de atribuţiile legale ale instituţiei către care m-a „îndreptat” (RAAPPS). Dacă nu ar fi fost aşa, pârâta s-ar fi conformat dispoziţiilor art 61 din OG nr
27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor (regimul general al
petiţiilor), aprobată prin Legea nr 233/2002, potrivit cărora: „Petiţiile greşit îndreptate vor
fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare (...) autorităţilor sau instituţiilor publice
care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie
înştiinţat despre aceasta." Or, neprocedînd astfel, pârâta a refuzat, prin încălcarea
prevederilor Legii nr 544/2001, să-mi furnizeze o informaţie de interes public la care sunt
îndeptăţit să am acces neîngrădit, inclusiv în conformitate cu art 31 din Constituţia
României şi art 10 din Convenţia europeană a drepturilor omului; menţionez că pârâta
nu a contestat, şi nici nu ar fi putut să conteste, că informaţia pe care eu i-am solicitat-o
constituie o „informaţie de interes public”, în înţelesul art 2 lit b din Legea nr 544/2001.
2. Nu am primit răspunsul pe care pârâta pretinde că mi l-a comunicat.
Pârâta a anexat Întâmpinării sale, cu scopul de a proba că ar fi răspuns cererii mele, un
înscris care sugerează că ar fi o fotocopie a unei scrisori pe care mi-ar fi adresat-o la
data de 29.12.2009. Pârâta nu probează însă în niciun fel că subsemnatul aş fi primit

această scrisoare sau că ea mi-ar fi fost expediată (deşi în cererea mea eu am indicat
adresa poştală).
Nu am primit de asemenea nici e-mailul pe care pârâta pretinde că mi l-ar fi trimis, şi
care are înscrisă ca dată a expedierii data de 5 ianuarie 2010. Din examinarea log
inbox-ului contului meu sdragos2007@yahoo.com pe care îl ataşez ca Anexa 2 rezultă
că în cursul anului 2010 nu am primit niciun mesaj de la pârâtă (de la contul său, de la
care pretinde că mi-a trimis e-mailul, procetatean@presidency.ro ) ca răspuns la cererea
pe care i-am adresat-o la data de 18.12.2009. Cele patru e-mailuri care figurează în
printul ataşat ca intrate în cursul anului 2010 au fost primite de la: Ministerul Apărării
Naţionale („publicinfo”), Consiliul Suprem de Apărare a Ţării („csat”), respectiv de la
Cancelaria Ordinelor din cadrul Administraţiei Pretidenţiale („Cancelaria Ordinelor”); cele
două mesaje primite de la Cancelaria Ordinelor reprezintă două răspunsuri pe care
acest departament l-a dat unei petiţii a subsemnatului referitoare la Decretul
Preşedintelui României nr 12/2000. Ţin la dispoziţia instanţei computerul personal, în
care sunt stocate aceste informaţii precum şi orice alte informaţii în acelaşi sens, în
măsura în care instanţa le va aprecia ca fiind utile soluţionării prezentei cauze.
Examinarea print-screen-ului „e-mail-ului” pârâtei din 5.01.2010 ridică un număr de
semne de întrebare de ordin tehnic a căror clarificare o lăsăm la aprecierea instanţei de
judecată, astfel:
- din compararea header-ul e-mailului din 5.01.2010, pe care pârâta pretinde că
mi l-a transmis, cu cele ale altor două e-mailuri care au fost trimise de pârâtă de la
contul său procetatean@presidency.ro şi care au fost într-adevăr primite (la datele de
9.03.2010 şi 18.03.2010, le ataşez ca Anexa 3) rezultă diferenţe care ridică semne de
întrebare de ordin tehnic ce exclud practic posibilitatea ca acesta să fi fost într-adevăr
trimis la adresa mea de e-mail; în comparaţie cu celelalte două e-mailuri ale pârâtei,
care într-adevăr au fost trimise de pârâtă şi primite de către destinatar, „e-mailul”
din 5.01.2010 este esenţial diferit şi atipic în raport cu formatul standard al e-mail
header-urilor (inclusiv cu cel al celorlalte două e-mailuri ale pârâtei) – de exemplu, unele
câmpurile sunt înscrise în engleză („From”, „Reply-to”) iar celelalte in romana si atipice
in raport cu formatele standard ale e-mail header-urilor” („Mail trimis cu succes la”,
„PETENT”, „EMAIL”, „DATA”)
- „raportul de expediere” a e-mailului datat 5.01.2010 prin care pârâta pretinde că
ar fi răspuns cererii mele nu confirmă că e-mailul a fost trimis la adresa subsemnatului;
astfel cum se poate constata din examinarea raportului de expediere precizat, mesajul a
fost un Reply-to (Răspuns către) adresa de e-mail a pârâtei procetatean@presidency.ro
; că mesajul nu a fost trimis la adresa mea de e-mail rezultă de asemenea din faptul că
în dreptul menţiunii raportului „Mail trimis cu succes la:” nu apare înscrisă nicio adresă
de e-mail – deci nici a subsemnatului, menţiune care în mod obişnuit se înscrie în mod
automat în raport dacă mesajul ar fi fost într-adevăr „trimis cu succes” la adresa de email precizată; în comparaţie de asemenea cu celelalte două e-mailuri ale pârâtei (din 9
şi 18.03.2010), la acestea două din urmă adresa de e-mail a destinatarului a fost afişată
printr-o „operaţiune” automată, standard, în dreptul câmpului corespunzător („To”).
În Întâmpinarea depusă pârâta susţine că ar fi răspuns cererii mele „în cadrul termenului
legal de 10 zile prevăzut de art 7 din Legea nr 544/2001 şi de art 16 din HG nr 123/2002,
prin e-mail în data de 29.12.2009 ora 14:59, potrivit înscrisurilor pe care le anexăm la
prezenta”. Susţinerea pârâtei nu numai că nu corespunde adevărului, dar mai şi face
evident faptul că aceasta se încurcă în propriile „înscrisuri” şi în datele la care pretinde
că ar fi răspuns cererii mele. E-mailul pe care pârâta pretinde că mi l-a trimis are înscrise

ca dată şi oră ale „trimiterii cu succes” „05 ianuarie 2010 14:59” (deci cu 16 zile după
data de 18.12.2009, când pârâta a primit cererea mea de informaţii), şi nu „29.12.2009
14:59”, cum susţine pârâta încurcată în propriile strădanii de a demonstra nu numai că a
răspuns cererii mele dar că a mai făcut-o şi în strictă conformitate cu cerinţele legii.
Apreciem că cele menţionate constituie o probă cum nu se poate mai clară a
atitudinii nesincere a pârâtei, a intenţiei sale de a induce în eroare
instanţa de judecată şi de a se auto-exonera de răspunderea care îi
revine pentru încălcarea unui drept fundamental al subsemnatului,
garantat de Constituţia României şi Convenţia europeană a drepturilor
omului.
În consecinţă, vă rog să admiteţi acţiunea astfel cum ea a fost formulată prin Cererea
introductivă a subsemnatului.
Precizez că la data de 30.04.2010 am expediat pe adresa pârâtei un exemplar al
prezentelor Concluzii (ataşez tichetul poştal de expediere).

Dragoş Stan

30.04.2010

Anexa 1
Participarea
preşedintelui României, Traian Băsescu,
la emisiunea 'Sfertul academic',
- Radio România Actualităţi, 19 februarie 2007 –
Realizator: Paul Grigoriu
Realizator: Doamnelor şi domnilor, aşa cum am avut plăcerea să vă anunţ, ne onorează astăzi cu
prezenţa sa la această ediţie specială de 60 de minute a "Sfertului academic", de la K'DRANE - RADIO
ROMÂNIA ACTUALITĂŢI domnul Traian Băsescu, preşedintele României.
Bine aţi venit!
Traian Băsescu: Bine v-am regăsit şi un an bun, pentru că e prima dată anul acesta când sunt la
dumneavoastră.
Realizator: Domnule preşedinte, toată lumea spune că România traversează o criză politică profundă. Am
câteva întrebări legate de acest aspect. Cine credeţi că a declanşat-o, ce soluţii întrevedeţi pentru
depăşirea frământărilor şi cât de vinovat sau de nevinovat vă consideraţi în legătură cu declanşarea şi
continuarea acestor frământări?
Traian Băsescu: În principiu, ar trebui să încep cu sfârşitul şi să spun ceea ce se aude peste tot:
preşedintele este vinovat pentru tot ce se întâmplă în ţara asta. Ceea ce este o mare minciună, dar haideţi
să vedem situaţia de criză.
Realizator: Vă rog.
Traian Băsescu: Criză într-o ţară este când una din instituţii nu funcţionează, este căzută, să spunem. În
România, în momentul de faţă avem Parlament, avem Guvern, avem Preşedinte. Parlamentul are şi el
grup la putere, grup în opoziţie. Eu cred că deliberat - şi nu sunt naiv când spun deliberat - se încearcă o
construcţie mediatică de genul 'instabilitate'. Oamenii politici pot să vorbească orice, pot să spună orice,
pot să facă orice; atâta timp cât instituţiile statului funcţionează nu suntem în situaţie de criză. Mai mult
decât atât, dacă suntem în proceduri constituţionale, indiferent despre ce instituţii este vorba, este greu
să defineşti criza. Criza este când nu mai ai soluţii constituţionale şi te duci la alegeri. Atunci este o criză
politică, şi ea reglementată de Constituţie. Deci, părerea mea este că în momentul de faţă suntem în faţa
unui teribil zgomot asigurat pe toate canalele media de oameni, unii iresponsabili alţii extrem de conştienţi
asupra a ceea ce fac, şi cam atât. Instituţiile statului sunt în funcţiune, în mod normal ar trebui să
funcţioneze neafectate de nimic.
Realizator: Se vorbeşte foarte mult de rolul şefului statului. Care este el, conform Constituţiei, care este
relaţia sa cu partidele politice din opoziţie şi de la putere - aţi evocat-o foarte puţin adineauri - şi cu
Parlamentul?
Traian Băsescu: Aici am putea să fim într-o situaţie de relaţie relativ alterată şi ea a fost alterată din
câteva motive, cel puţin relaţia cu instituţia fundamentală. Probabil că nu vă imaginaţi că m-am simţit
foarte bine pe 18 decembrie, să văd tratamentul pe care Parlamentul l-a aplicat şefului statului român,
probabil că vă imaginaţi că nu mă simt foarte bine când parlamentari, din tot spectrul, zilnic au atacuri la
persoana preşedintelui -, deci vorbesc de parlamentari din tot spectrul, mai ales când ei sunt şi şefi de
partide. Sigur că acest lucru a creat o atmosferă a relaţiei între mine şi parlamentari şi această atmosferă
vă asigur că este dependentă de ei şi nu de mine. În momentul în care vor înceta să mai arate lipsa de
respect pentru instituţia prezidenţială - pentru că deocamdată preşedintele Băsescu reprezintă instituţia -,
s-ar putea să şi putem să dialogăm mai eficient. Sau cum să nu se altereze relaţia când auzi declaraţii ale
unor şefi de partide care spun "nu am ce discuta cu Băsescu, nu am ce discuta". Păi, atunci nu te mai
chem să discutăm, dacă tu mă anunţi public.
Deci, dacă există o relaţie alterată aceasta este între Parlament şi Preşedinte şi ea a fost generată
exclusiv, exclusiv, de Parlament, care, la un moment dat, a încercat să şi construiască unde nu era. A fost
afirmaţia mea de la bilanţul DNA, că sunt politicieni care fac legi pentru infractori, - ca şi cum Naty Meir nu
era un politician care făcea legi pentru eliberarea a 6.000 de infractori, ca şi cum propunerea de lege
pentru dezincriminarea deturnării creditelor angajate de la bănci nu viza 83 de dosare care sunt în
instanţe, trimise de Parchet pentru oameni care au deturnat creditele pe care le-au angajat în mod
deosebit de la Bancorex şi Banca Agricolă. Iar eu m-am referit strict la politicieni şi dânşii s-au întâlnit a
doua zi în Birourile Permanente să spună 'iată ce face Preşedintele, spune că Parlamentul...'. Eu m-am
referit la politicieni care sunt pe toată scara, şi în Parlament, şi în administraţii locale şi care fac legi

pentru grupuri de interese.
Însă un conflict, fundamental de data aceasta, între mine şi toate partidele va veni şi se va propaga în
condiţiile în care efortul major al tuturor partidelor, efortul major al tuturor mogulilor media în bună
înţelegere cu partidele este să aibe un preşedinte care să reprezinte cam statuia aceea care îi este dragă
mafiei: cu ochii acoperiţi, cu urechile acoperite şi gura acoperită. Deci, toţi aceşti oameni îmi cer să nu
aud, să nu văd, să nu spun ceva. Este imposibil de tratat în acest mod un preşedinte al României. Şi dacă
vă uitaţi, una din axele principale este 'ia uite cum vorbeşte cu Parlamentul' - şi eu îi invit să-mi arate o
singură jignire adusă parlamentului ca instituţie - 'ia uite că a spus despre justiţie că nu merge bine', sau
ce formulări oi fi avut, 'ia uite, a spus despre nu ştiu ce minister că nu merge bine şi nu are voie să
spună'. Sau 'ia uite, a pus o rezoluţie pe un referat şi nu are voie să facă acest lucru'.
Domnule Grigoriu, sunt la postul naţional. Vreau să ştiţi şi dumneavoastră, dar în primul rând românii, că
este una din marile minciuni pe care le spun politicienii, că preşedintele nu are voie să se adreseze unui
ministru, că preşedintele nu are voie să se adreseze, să exprime puncte de vedere despre justiţie sau
despre orice altă instituţie, inclusiv despre guvern.
Vreau să ştiţi că, prin Constituţie şi prin lege, preşedintele este obligat să aibă legătură cu instituţiile
centrale ale statului. Preşedintele nu este un obiect ales care stă şi contemplativ priveşte de la Cotroceni
la ceea ce se întâmplă şi trebuie să tacă, să nu acţioneze, să nu vadă, să nu audă. Ceea ce îmi cer mie
politicienii acum este expresie a unei gândiri care nu are nimic comun cu funcţia de preşedinte al
României.
O să vă spun un lucru, domnule Grigoriu. Spre exemplu - şi aici este martor primul-ministru, este martor
Dobre - am insistat, nu vreau să folosesc cuvântul presiuni, am insistat extraordinar de mult să se
găsească o soluţie pentru plata datoriilor către firmele care aveau bani neîncasaţi de la Ministerul
Transporturilor. Erau 4.550 de miliarde şi toate datorii către constructori. Era un blocaj formidabil la
începutul anului 2005, pentru că în timpul guvernului anterior s-au depăşit bugetele, din dorinţa de a face
drumuri, de a face lucrări care să aducă voturi, iar firme mari de construcţii erau blocate, firme mari şi
mici. Poate să vină oricine să întrebe de ce s-a băgat preşedintele. Pentru că am obligaţia să fac ca
instituţiile statului să funcţioneze. Statul nu poate continua să fie un instrument de spoliere a firmelor. Pur
şi simplu îi pune să facă lucrări şi nu vrea să plătească - ceea ce nu înseamnă că statul trebuie să
plătească ceea ce e făcut prost. Dar, pentru liniştirea tuturor celor care spuneau mai zilele trecute de
firma cu 110 miliarde: nu 110 miliarde am cerut să se plătească, domnule Grigoriu, 4.550 de miliarde. Şi
am insistat până când a ieşit hotărârea de guvern care a autorizat un mod de plată, cu bilete la ordin,
plătibile în timp. Dar oamenii au putut să-şi platească datoria la stat, să-şi reia ciclul de funcţionare
normal, să-şi plătească salariaţii, pentru că au transformat imediat biletele la ordin în bani lichizi de la
bănci. Deci, aş vrea să fim foarte clari. Sau, câte bilete mai găsim? Eu îi asigur că vor găsi în toate
ministerele, pentru că nu am pus mâna pe telefon să le spun 'faceţi un lucru sau altul', nu m-am ascuns,
nu am făcut intervenţii, nu m-am adresat numai miniştrilor PD, ci m-am adresat şi primului-ministru cu
documente cu rezoluţii, şi ministrului de finanţe şi ministrului industriilor. Peste tot m-am adresat cu acele
memoriii care au venit la mine şi pe care le-am transmis lor. Sigur, nu am făcut nici un control să văd
dacă este vreun memoriu ce aparţine unui om care e anchetat, este prieten cu cineva, nu este prieten. Ce
ar fi trebuit?
Domnule Grigoriu, vă dau un exemplu. Era firma lui Umbrărescu, celebrul rege al asfaltului. Avea
neîncasaţi 1.600 de miliarde la 1 ianuarie 2005. Ar fi fost o nebunie să distrugi o asemenea firmă
neplătind-o. Alături de firma aceasta mai sunt încă multe alte firme de construcţii care aveau lucrări
făcute, recepţionate, recunoscute a fi făcute şi neplătite. Era Centrala de Construcţii Căi Ferate, care şi
acum mai are bani de încasat de la Calea Ferată. Noi ne autodistrugem proprii agenţi economici, privaţi,
de stat. Cine intră în relaţie cu statul, ar fi trebuit, dacă stăteam pasiv - pentru că era şi teoria asta "lasăi, au luat bani de la PSD, să rămână neplătiţi". Aşa ceva nu se poate, nu se poate! Şi vă asigur că m-am
implicat.
Oare de ce nu ţipă nimeni că m-am implicat în rezolvarea problemelor de la DAEWOO Automobile Craiova?
Am presat să se realizeze cumpărarea, am presat în relaţia bilaterală să se dea documentele necesare de
la agenţia guvernamentală coreeană, pentru ca partea română să răscumpere pachetul de acţiuni care era
deţinut de DAEWOO Automobile Coreea. Sunt multe zone în care m-am implicat. E în acord cu Constituţia.
Preşedintele este în legătură cu instituţiile centrale ale statului, şi cine va vrea să facă din mine un
motănaş ascultător, care când se răţoieşte Felix Motanul, când se răţoieşte celălălalt de la PSD, când mai
ţipă nu ştiu care liberal supărat, să se retragă repede la Cotroceni ca să se ascundă, se înşeală. Ce vă
garantez însă, domnule Grigoriu, este că nici un interes nu a existat în dirijarea documentelor către
ministere. Întotdeauna am considerat că ministerele trebuie sa-şi facă treaba şi că atunci când ajunge un
memoriu la mine înseamnă că pe toată ierarhia administraţiei au fost lucruri care nu s-au întâmplat, deşi
trebuiau să se întâmple, inclusiv plata la termen a celor care fac prestaţii către stat.
Realizator: Aţi spus ceva mai devreme şi am reţinut acest lucru: nu doriţi să fiţi o statuie legată la ochi...

Traian Băsescu: Nici măcar nu sunt frumos, ca să...
Realizator: ... şi cu urechile astupate, şi nici măcar un motan, numele nu îl mai pomenim. Domnule
preşedinte, totuşi în această ecuaţie cum consideraţi, cum apreciaţi relaţia dumneavoastră cu Constituţia?
Pentru că dumneavoastră vă referiţi la Constituţie, ca primul om din sat, din stat şi din sat, eventual, şi,
mai ales, cum se potrivesc toate aceste lucruri cu afirmaţia dumneavoastră de la începutul mandatului,
când spuneaţi 'domnule, voi fi un preşedinte jucător'?
Traian Băsescu: Da, probabil că expresia îmi va fi mult timp reproşată, dar asta nu mă face să dau
înapoi. Voi fi un preşedinte implicat în tot ceea ce este important în această ţară: implicat în a face
instituţiile să funcţioneze, în a stabili relaţii corecte între instituţiile statului şi societate, iar cazurile despre
care am vorbit sunt exact acest lucru, şi vă rog să mă credeţi - spre exemplu, este un articol în Constituţie
legat de integrarea europeană, în care aşează responsabilitatea procesului de integrare, în mod egal, pe
Preşedinte, Guvern, Parlament. Ce înseamnă asta? Trebuie să ai instituţii care să funcţioneze. Chiar legea
de funcţionare a preşedinţiei spune foarte clar că - şi vă citesc articolul 6 - "Administraţia prezidenţială
stabileşte relaţii de colaborare cu autorităţile publice şi primeşte sprijinul acestora în vederea
înfăptuirii prerogativelor şi exercitării mandatului". Păi da, nu am nici un complex. Aici este jocul
acelora care suferă. Eu nu pot fi atras într-o structură politico-economică. N-am avut niciodată aşa ceva,
nu voi avea şi nu mă interesează să am. De asta se şi construieşte în jurul unei foste consiliere, care a
stat şapte luni la Cotroceni, toate belelele se construiesc în încercarea disperată de a spune 'iată, sunt
grupuri de interese şi la Cotroceni', sau faptul că mă duc să servesc masa - mă duceam, că de vreun an
nu mai merg - să servesc masa la Golden Blitz; nu s-a ajuns la nici o altă concluzie decât că este grupul
de interese Euroconstruct. Nimeni n-a vrut să vadă că grupul Euroconstruct a primit contracte numai de la
PSD, şi când eram eu primar - Administraţia Străzilor era condusă de un vajnic membru PSD, cu o
majoritate PSD - şi că niciodată n-a avut un contract semnat de primarul general. Nu mai vorbim de
lucrările de la Ministerul Transporturilor, dar mediatic s-a reuşit crearea acestei impresii, pur şi simplu
pentru că s-a găsit scama. Aha! Ei sunt proprietarii acestui restaurant. Trebuie să vă spun că şi domnul
Emil Constantinescu şi-a sărbătorit câştigarea alegerilor, întâmplător, în acelaşi restaurant. Trebuie să vă
spun că eu, când mergeam la Giulia, spaţiu care este acum al acestui restaurant, nu exista Golden Blitz,
era pizzeria Giulia, pe Titulescu. Deci, lucrurile sunt complicate, dar pentru mine este foarte clar că sunt în
faţa unui război mediatic, pentru care nu am /.../
Realizator: O să-l evocăm imediat. Altceva vroiam să vă întreb.
Traian Băsescu: Vă rog!
Realizator: Domnule preşedinte, dincolo de ce aţi spus până acum, sondajele de opinie - şi există un
sondaj foarte recent - arată un lucru. Cota de popularitate a lui Traian Băsescu a început să scadă. Sunteţi
sub 50%. Ce explicaţii se pot da? Cât de importantă este pentru dumneavoastră această scădere?
Traian Băsescu: Deci, de curiozitate doar, v-aş întreba ce casă de sondaj a făcut acest...
Realizator: ALTE cred că se numeşte.
Traian Băsescu: ALTE?
Realizator: ALTE, da. ALTE, asta este sigla, da.
Traian Băsescu: Mărturisesc că n-am auzit de ea. Sigur, şi eu pot să scriu sondaje. Nu comentez în
general sondajele. Dacă aţi văzut, niciodată n-am avut plăcerea să comentez un sondaj care îmi convenea
sau unul care nu îmi convenea. Eu, întotdeauna, mi-am tras concluziile mele. Ce este cert însă - şi eu sunt
conştient de acest lucru - această dispută erodează. Nu ştiu dacă - n-am auzit de ALTE, scuzaţi-mă că...
dacă era un institut mai cunoscut, probabil aş fi făcut un comentariu legat de credibilitatea institutului, dar
nu am nici un dubiu ca aceste dispute, în care indiscutabil eu nu am resursele mediatice care sunt puse la
dispoziţia discreditării preşedintelui, erodează. Pentru că oamenilor dacă le spui în fiecare zi 'preşedintele
încalcă Constituţia, preşedintele are un grup de interese, preşedintele nu ştiu ce nu a făcut, poartă basca
pe ochi' şi când nu porţi bască o să creadă foarte mulţi că ai bască şi că e pe ochi, dar nu văd ei.
Deci, îmi dau seama că această dispută publică mă erodează. În acelaşi timp, concluzia la care am ajuns
este că nu am dreptul să fac pasul înapoi ştiind care este societatea românească acum. S-a ajuns,
probabil, la un moment de cumpănă în care urmează să decidem ce fel de stat vrem să avem, ce fel de
societate vrem să avem. Dacă vrem o societate liniştită, şi mie asta mi se cere acum: 'taci, nu auzi, nu
vedea, hai să facem o pace transpartinică'. Ştiţi cu ce va rămâne statul român? Va rămâne cu un sistem
combinat de moguli media şi ai economiei, cu oameni controlaţi politic şi care vor lua decizii pentru aceste
structuri şi nu decizii în interes general. Eu nu vreau ca statul român să rămână aşa, nu vreau măcar să

mă fac că nu văd. Aş avea o viaţă foarte dulce ca şef al statului dacă nu aş vedea: economia creşte,
şansele ca ea să se concentreze strict în mâinile celor cu relaţii politice sunt majore în momentul de faţă,
nu avem cum să distribuim creşterea economică şi către cei din mediul rural, pentru că sistemul este
împachetat de interese din afara politicului.
Ştiţi cum este, domnule Grigoriu? Cu siguranţă va fi un cor, dar eu vreau să ştiţi că România arată aşa, cu
foarte mulţi oameni politici în faţă, instituţiile sistemului democratic sunt în faţă, ele îşi fac, în cea mai
mare parte a responsabilităţilor lor, treaba, cu o singură excepţie: când se ajunge în zona economică.
Acolo există influenţă din zona economică şi a trusturilor media aparţinând mogulilor media şi aici o spun
fără reţinere: Dinu Patriciu, Sorin Ovidiu Vântu şi domnul Voiculescu utilizează trustruile media în bătălia
politică, dar de ce? Ei vor să şubrezească acea parte care îi împiedică să-şi obţină favorurile economice de
care au nevoie de la oamenii politicii pe care-i controlează.
Deci, pe scurt, aici suntem. Ori, eu nu vreau să las ca un astfel de stat să se perpetueze, să se consolideze
şi cer un lucru simplu - văzusem şi îl citez cu plăcere, dacă vreţi, pe Dinescu, care spunea 'da dom'ne, s-o
fi furat la început, dar acum sunt oameni de afaceri respectabili, lucru cu care eu sunt de acord ca evoluţie
şi acum de ce să ne războim cu ei'? Acelaşi lucru îl spun şi eu: de ce să ne războim cu ei? Cu o singură
condiţie: luaţi mâna de pe controlul politic al ţării.
Realizator: Şi din cauza dumneavoastră domnule preşedinte...
Traian Băsescu: Ah, eu nu spun că sunt un sfânt.
Realizator: ...ne aşteaptă pe noi, toţi românii, două referendumuri: unul cu votul uninominal şi unul care
este legat, efectiv, de poziţia dumneavoastră la Cotroceni. Cum comentaţi aceste hurducări care vor veni
în viaţa noastră şi a dumneavoastră?
Traian Băsescu: În viaţa mea mai puţin, pentru că este un procedeu constituţional căruia ne supunem şi
asta este tot. Ţinta mea este, însă, obţinerea legii pentru vot uninominal şi vreau să ştiţi că nu am fost un
partizan al acestei abordări de când mă ştiu. Am fost partizanul unei soluţii care să consolideze partidele,
ceea ce însemna votul de listă. Ca preşedinte, însă, am putut să intru, să înţeleg, să ajung în intimitatea
exercitării puterii în România. Şi concluzia mea este că nu avem cum să modernizăm România, dacă nu
găsim o soluţie prin care partidele sau oamenii politici să nu fie atât de dependenţi de şeful de partid, să le
creştem dependenţa de cei care i-au ales.
Uitaţi-vă la cât dispreţ se manifestă la foarte mulţi dintre oamenii politici pentru cei care i-au ales. De
multe ori îşi schimbă judeţul, adică: ’am fost la Tulcea, am văzut că nu m-ar mai vota nimeni după un
mandat, mă mut pe lista de Bucureşti că mă am bine cu şeful de partid şi perpetuez aceeaşi incapacitate
de a face ceva şi în legislatura următoare’; sau: ’am fost într-un judeţ, nu am făcut eu mare lucru, dar
avem unul care ne trage, capul de listă’; sau: ’scorul electoral este foarte tare influenţat de liderul politic
al partidului. Ne trage liderul local, ne trage liderul naţional’ şi cu asta, după poziţia unu de pe listă într-un
judeţ, punem tot soiul de neaveniţi şi de oameni care nu sunt legaţi de a face politică. De aceea, am ajuns
la concluzia că este singura soluţie, o soluţie care nu este miraculoasă, dar care garantează o clasă politică
mai bună decât cea care rezultă din voturile pe liste.
Eu trebuie să vă spun că am fost în Parlamentul României două legislaturi, 1992-1996, 1996-2000. Am
fost deputat de Vaslui şi nu mi-a fost ruşine să mă duc să candidez şi a doua oară la Vaslui, mi-am reluat
mandatul într-un judeţ care era extrem de puternic controlat de PSD sau opţiunile electorale erau pentru
PSD. Am avut curaj să mă supun..., toate funcţiile dobândite de mine din 2000 până acum sunt funcţii
alese: primar general al Capitalei în 2000, primar general al Capitalei în 2004, preşedinte al României.
Probabil asta este şi diferenţa între mine şi foarte mulţi politicieni. Eu am responsabilitatea la ceea ce am
promis în campanie. Am promis că voi face să funcţioneze instituţiile statului, am promis că se va diminua
corupţia, am promis că se va face deschidere pentru şanse egale, pentru că despre ce şanse egale vorbim,
pentru cei din mediul rural care la ora asta habar n-au, pentru că nu le-a spus nimeni cum se accesează
fondurile europene pentru ferma lor, pentru animalele lor, pentru însămânţările pe care le vor face, nu, şi
nu sunt informaţi pentru că se vor găsi băieţi deştepţi care să dreneze resursele financiare destinate
agriculturii şi vor concentra.
Eu nu spun că oamenii care ştiu nu trebuie să aibă acces la aceste resurse, dar nu trebuie numai ei să
aibă acces, pentru că altfel vom avea o categorie, un număr limitat de oameni peste care va da
bunăstarea, pentru că sunt destui oameni din mediul urban, implicaţi în dezvoltări, în agricultură, dar
acelea vor fi nişte ferme extraordinare, iar la ţăranul obişnuit, la micul fermier nu va ajunge nimic, ceea ce
nu înseamnă că România nu va înregistra aceeaşi creştere economică, dar beneficiul acestei creşteri va fi
concentrat în mâinile câtorva, cei cu relaţii politice, iar sărăcia va fi distribuită aproape matematic celor
care astăzi sunt tot săraci.
Vreau să fiu bine înţeles. Eu sunt unul dintre cei conştienţi că polarizarea este specifică capitalismului şi că
ea se va produce, depinde însă bunăstarea generală sau creşterea economică generală cât de distribuită
este şi pentru cei care nu sunt mari magnaţi, cei care nu cunosc politicieni, cei care au şi ei dreptul la o
şansă să trăiască mai bine.
Realizator: Ajungem la al doilea referendum. Se spune că ar fi argumentul dumneavoastră. Poporul vă

iubeşte, poporul vă vrea, deci Traian Băsescu va câştiga în confruntarea cu Parlamentul, datorită
referendumului; nu va mai avea loc nici o suspendare, eventual o lună?
Traian Băsescu: Nu, nu.
Realizator: Cum judecaţi dumneavoastră lucrurile?
Traian Băsescu: Eu nu judec în termenii aceştia. Eu am... aici, legat de referendum, avem o problemă
care trebuie să meargă puţin în timp. Una din primele întâlniri pe care le-am avut cu partidele politice,
după ce am câştigat alegerile, s-a referit la modificări necesare Constituţiei şi la legea pentru votul
uninominal, legea...
S-a spus că se formează comisii la parlament, că se va lucra... Iată, ajungem, suntem în anul 2007, în
2008 avem alegeri locale în mai, obligatoriu, şi în toamnă avem legislative. Şi faptul că în parlament
nimeni nu s-a mai ocupat de aceste lucruri mi-a arătat că suntem pe punctul să fim în capcana în care am
fost şi în legislatura trecută. Vă aduceţi aminte? Toate partidele au spus: 'vrem vot uninominal' şi când a
început reacţia publică, la începutul anului 2004, 'unde-i legea pentru votul uninominal', au spus 'acum e
prea târziu, nu o mai putem introduce'. În această capcană eu nu vreau să intru, pentru că acum, spre
deosebire, repet, de ce gândeam înainte, acum câţiva ani, sunt convins că putem avea o clasă politică mai
bună dacă introducem votul uninominal, la fel cum sunt convins că dacă mogulii media şi oamenii de
afaceri care au fost tot timpul obişnuiţi să-şi facă afacerile ca parte a puterii, dacă se decuplează de clasa
politică, ne va fi mai bine şi instituţiile statului vor funcţiona mai bine. Am aceste două convingeri şi nu mi
le scoate din cap nici măcar ameninţarea cu revocarea.
Realizator: Ca şi predecesorii dumneavoastră la Cotroceni, sunteţi preşedintele României, ca ţară,
preşedintele României economice, României militare. Domnule preşedinte, sunteţi şi preşedintele
României sociale. Ce consideraţi că aţi făcut? De ce ne doare pe toţi sau pe cei mai mulţi dintre toţi, de cei doare ce se întâmplă acum?
Traian Băsescu: Exact acesta este unul din subiectele pe care mai înainte l-am atins, dar am trecut peste
el.
Realizator: Foarte puţin, dar este bine să-l aprofundaţi.
Traian Băsescu: Da. Probabil că niciodată românii nu au avut o şansă mai mare ca acum, să iasă din
sărăcie; cei care sunt în sărăcie, în mod deosebit, repet, în mod deosebit, mediul rural, care dă cea mai
mare pondere a sărăciei. Ori, aici este una din îngrijorările mele. Concentrarea resurselor strict către cei
care au cunoştinţe şi...
Realizator: ... informaţii.
Traian Băsescu: ...nu către cei care au nevoie. Sau nu şi către cei care au nevoie. Unul din momentelecheie ale ieşirii României din sărăcie, a României în ansamblul ei, a început la 1 ianuarie 2007 şi modul
cum vom gestiona perioada din 2007 până în 2013, adică şanse pentru cei din mediul rural, să aibă acces
la resurse, ne va da nivelul de sărăcie de după 2013. Dacă cei 8,5 miliarde destinaţi mediului rural, la care
guvernul poate să mai adauge un miliard sau încă o dată pe atât, din credite externe, vor ajunge să se
distribuie în gospodăriile ţărăneşti în mod real, cu siguranţă România va ieşi din sărăcie. Vom ieşi din
agricultura de subzistenţă, vor fi alimentele relativ ieftine la oraş, va fi puţină bunăstare şi în mediul rural.
Dacă vom rata acest moment, care se întinde totuşi pe şase ani, România va fi condamnată să rămână
săracă, cu un tronson de populaţie extrem de sărac. Mă întrebaţi ce am făcut. Aduceţi-vă aminte în 2006,
marea dispută la Educaţie, când pur şi simplu am susţinut punctul de vedere al sindicatelor din Educaţie şi
am forţat, dacă îmi este permis să spun aşa, - sigur, dacă îi întrebăm acum, nu am avut dreptate nici
atunci-, am forţat nota până când guvernul a fost de acord să aloce 5% la Educaţie. S-au început
modernizări de cămine, de şcoli, dotarea şcolilor, anul acesta sunt din nou 5,2%.
Iată că sunt destule lucruri pe care nu pot să spun că nu le-am făcut. Am fost un susţinător fără rezerve al
reaşezării sistemului de pensii. Încă nu e satisfăcător, dar recorelarea pensiilor trebuia făcută. Nu mai
departe, aduceţi-vă aminte, sistemul de sănătate; am susţinut fără rezerve noua legislaţie de sănătate
propusă de ministrul Nicolăescu. Din păcate, ca şi în partea de pensii, ca şi în alte zone, aplicarea legilor
lasă încă mult de dorit, dar sunt convins că s-a creat o bază pe care sistemul de sănătate să se
îmbunătăţească. La Educaţie lucrurile se vor vedea mult mai repede decât la Sănătate.
Realizator: Acordaţi foarte multă atenţie - sper să nu mă contrazică prea mulţi - relaţiilor cu românii din
diaspora şi cu cei din imediata vecinătate a ţării. Se întâmplă totuşi ceva, domnule preşedinte. De
exemplu, de ce preferă Chişinăul, Sofia, Bucureştiului, ca să se aproprie de UE?
Traian Băsescu: Nu aş vrea să comentez, şi o să vă rog să mă scuzaţi, pentru că dacă aş spune ce ştiu şi
ce gândesc n-ar fi o afirmaţie confortabilă pentru unii vecini şi atunci prefer să...

Realizator: Vă pun o altă întrebare, tot legată, oarecum, de vecinătăţile noastre. Cât de actuală este
chestiunea Insulei Şerpilor? Nici aici nu doriţi să comentaţi?
Traian Băsescu: Ba da, aici pot să comentez. Este o acţiune pe care o apreciez ca fiind pripită a
autorităţilor de la Kiev. Eu am avut multe discuţii cu preşedintele Iuşcenko legat de stabilirea, definirea
platoului continental al celor două ţări în Marea Neagră, datorită importanţei economice pe care acest
platou o are, zona de influenţă. Am constatat repede că era o problemă care dura de nouă ani în discuţii,
că nu se făcuseră progrese şi că în discuţii bilaterale nu aveam nici o şansă s-o rezolvăm. Şi atunci am
cerut, ceea ce s-a şi întâmplat anul trecut, în primăvară, s-a deschis acţiunea, la iniţiativa României, la
Tribunalul Internaţional de la Haga, pentru definirea platoului continental şi a zonei economice exclusive a
celor două state în Marea Neagră. Mi se pare că a fost o acţiune nu dintre cele mai fericite, să încerci să
demonstrezi că Insula Şerpilor este locuită, că de acolo ar trebui să trasăm platoul continental şi zona
economică exclusivă. Nu cred că în insta nţele internaţionale un asemenea truc funcţionează.
Realizator: Ca să vedeţi că afirmaţiile dumneavoastră vă urmăresc; aţi spus la început...
Traian Băsescu: Întotdeauna m-au urmărit...
Realizator: ... Aţi spus la începutul mandatului despre axele politice.
Traian Băsescu: Da.
Realizator: Acum, vreau să vă rog să analizaţi valoarea şi ponderea lor: Bucureşti-Washington,
Bucureşti-Londra, Bucureşti-Bruxelles ...
Traian Băsescu: Bucureşti-Paris.
Realizator: Bucureşti-Paris, evident.
Traian Băsescu: Deci ele rămân neschimbate din punct de vedere strategic, şi din punct de vedere al
misiunilor lor. Relaţia cu SUA şi cu Marea Britanie este o relaţie strategică, din punct de vedere al
securităţii noastre naţionale, şi eu nu sunt unul dintre aceia care spun că dacă nu-i război rece n-o să
avem niciodată ameninţări la adresa securităţii din afara frontierelor şi deci putem dormi liniştiţi. Cred că
în materie de securitate naţională orice om politic responsabil trebuie să ducă riscurile la zero, pe cât
posibil.
Deci, din acest punct de vedere, consider că pentru securitatea României parteneriatul strategic cu Marea
Britanie şi, în mod deosebit, cu SUA, amplasarea de baze militare pe frontiera de est a României este un
lucru bun. În ceea ce priveşte relaţiile în interiorul UE, cred că ar fi imposibil pentru oricine să spună că
România nu este legată, în mod natural aproape, de Paris. Relaţia noastră bilaterală cu Franţa, care a fost
foarte bine consolidată cu ocazia Sommet-ului Francofoniei, este o relaţie de importanţă covârşitoare, în
condiţiile în care Franţa a fost un susţinător fără rezerve al României şi pentru intrare în NATO şi pentru
intrare în UE. Dar, eu am privit întotdeauna puţin mai departe şi plecând, încercând să suprapun nişte
interese ale României cu interese ale altor state. SUA sunt o putere globală, interesată de Orientul Mijlociu
şi de zona extinsă a Mării Negre. Sigur că nu avem aceleaşi interese ca distanţă, ca adâncime în zona
geostrategică, dar măcar pe zona Mării Negre, acolo unde ni se suprapun interesele am considerat că este
esenţial să realizăm un parteneriat cu Statele Unite. Asta este gândirea simplă şi fiecare cu rostul ei.
Realizator: Cât v-aţi temut când aţi auzit că aseară, la şapte fără un sfert, cinci rachete au lovit chiar
într-o bază militară din Irak?
Traian Băsescu: Am sunat imediat.
Realizator: Şi ce v-au spus?
Traian Băsescu: Şi am ştiut ca nu s-a întâmplat nimic. Două au lovit în bază, trei lângă bază. Sigur că e
o îngrijorare, cum la fel de îngrijorat sunt de evenimentele la Pristina, în care jandarmii noştri au fost
implicaţi în controlul dezordinii care apăruse la Pristina şi se intenţiona intrarea în Parlamentul de la
Pristina.
Realizator: Din 1992 nu mai suntem vecini, dar totuşi Rusia este ceva foarte important. Este Marea
Neagră un lac rusesc, cum dumneavoastră. aţi spune şi ce puteţi să ne spuneţi în legătură cu tezaurul?
Traian Băsescu: Marea Neagră este spaţiul în care România trebuie să-şi găsească respectate interesele.
Asta e tot, într-o frază foarte scurtă. Avem şi interese de securitate în Marea Neagră, avem interese
economice în Marea Neagră, avem interese de trafic în Marea Neagră, de trafic maritim, avem interese de

mediu în Marea Neagră. Deci, Marea Neagră nu poate să nu ne intereseze. Marea Neagră nu poate fi o
mare în care noi să nu avem un punct de vedere, să abandonăm totul în baza tradiţiilor istorice, plecând
de la premisa că 'aici, lasă că ştim noi, sunt stăpâni alţii care au flote mari la Odessa, unde vrem şi unde
nu vrem'. Nu! Avem şi noi interese aici şi în tot mandatul meu voi căuta să încerc să dobândesc pas cu
pas, câte puţin, uneori prin dialog alteori încercând să atrag comunitatea internaţională în proiecte legate
de Marea Neagră în care România să-şi găsească respectate drepturile legitime.
Realizator: Şi cu tezaurul!?
Traian Băsescu: Tezaurul - există acea comisie, din câte ştiu se lucrează încă la încercarea de
inventariere a bunurilor de tezaur. Probabil că la un moment dat, când comisia îşi va termina lucrările,
vom putea trage o concluzie. În orice caz, ştiu că sunt unii care vehiculează ideea că l-ar putea recupera
privat cu condiţia să le dăm vreo 2 milioane în avans, ştiu că această informaţie... cu această informaţie a
fost intoxicată şi presa şi oameni politici... Nu voi merge pe această idee a plăţii în avans a vreo 2 milioane
de dolari pentru că e o firmă privată care se ocupă ea să-l recupereze, ci vom merge pe canalele create în
relaţia bilaterală România - Federaţia Rusă.
Realizator: Domnule preşedinte, în cursul acestei discuţii cu care ne onoraţi la Radio România Actualităţi
aţi pomenit în câteva rânduri, vădit iritat sau poate cu termeni mai tensionaţi, despre relaţia cu presa. Tot
spuneţi de moguli. Totuşi, faceţi nişte separaţii sau ne includeţi pe toţi? Ştiţi că există şi la noi o
solidaritate de breaslă.
Traian Băsescu: Domnule Grigoriu, i-am şi nominalizat, am vorbit de cei trei mari proprietari de presă.
Eu nu mă războiesc cu ziaristul, nu am nici un război cu vreun ziarist.
Realizator: Dar aţi cedat de câteva ori nervos prin conferinţe de presă. Mai un "măi animalule", mai...
Traian Băsescu: Nu, nu, asta nu îmi aparţine.
Realizator: Asta nu vă aparţine.
Traian Băsescu: Da.
Realizator: Bine, deci relaţia cu presa, să nu ne neliniştim, că ...
Traian Băsescu: Nu, eu nu am o relaţie, pur şi simplu nu am o relaţie cu presa; poate asta e partea rea.
Nu am o relaţie cu presa...
Realizator: Aş vrea să revin...
Traian Băsescu: ...pentru că ea a devenit foarte mult condiţionată de relaţia cu mogulii din presă. Să ştiţi
că sunt organisme private de presă cărora nu le-am făcut nici un fel de favoare şi care nu renunţă la a fi
obiective în relaţia cu mine şi cred că e lucrul pe care-l apreciez cel mai mult. Când a fost să mă critice,
m-au criticat, când să-mi susţină un punct de vedere, au făcut-o, dar cei care, spre exemplu, ştiu foarte
bine şi vede oricine cu ochiul liber, cei care construiesc zi şi noapte confundă rezoluţiile pe memorii cu
bileţelele în care ţi se cere să intervii la procurori. Confundă, spre exemplu, faptul că ai avut un consilier, o
consilieră timp de şapte luni, zic 'iată grupul de interese din jurul preşedintelui', dar uită că au fost foarte
înalţi demnitari în statul român care şi-au permis să cheme în cabinet pe ministrul justiţiei, ca să discute
cu un om care avea o problemă chiar cu Parchetul. Sunt lucruri în care se încearcă a se pune semnul
egalităţii, şi asta nu o fac decât marile trusturi deţinute de mogulii presei. Dar până la urmă aşa e viaţa:
probabil că trebuie să trecem şi noi...
Realizator: Deci persistaţi şi semnaţi în sintagma asta cu 'mogulii'.
Traian Băsescu: Da, da, da, da, da. Mi-a plăcut că am găsit-o într-o analiză, chiar într-un ziar astăzi, cu
cei trei moguli, Vântu, Patriciu şi Voiculescu, dar ce n-a dus până la capăt analiza respectivului ziar:
legătura lor cu politicul. Le-a recunoscut capacitatea de a distruge imaginea cuiva, de a crea imagini
virtuale despre cineva, dar nu au făcut pasul următor: să vadă, prin investigaţie jurnalistică, ce influenţă
politică au aceşti oameni.
Realizator: Ce mai înseamnă astăzi la noi, în România, separarea puterilor în stat?
Traian Băsescu: Spre exemplu, cred că aici nu are rost să intrăm într-o filosofie.
Realizator: Nu, vă provoc.

Traian Băsescu: Da. Nu o să încerc să explic prin concepte constituţionale, pentru că s-ar putea ca foarte
mulţi oameni să nu înţeleagă. Şi atunci o să vă dau un exemplu: separarea justiţiei de executiv. Trebuie
să ştiţi că preşedintele este partea executivului...
Realizator: Exact.
Traian Băsescu: ... nu cum vor să mă înfăţişeze toţi, nu are nici o treabă nici cu guvernul, nici cu nimeni
- eu sunt în aer undeva, la Cotroceni, trimis de popor. A respecta independenţa justiţiei înseamnă a nu te
băga pe dosarele justiţiei - din punctul meu de vedere, ca şef al statului - ceea ce nu înseamnă că nu pot
să nu am exprimări legate de modul cum funcţionează justiţia. Niciodată nu o să mă duc peste guvern, nu
o să emit un decret în care să cer realizarea unor lucruri care ţin de guvern, ci o să cer guvernului să
emită o hotărâre de guvern pe o problemă pe care consider că este corectă şi să o pun în aplicare. Sigur,
va depinde de guvern dacă este de acord cu mine sau nu, poate să nu o emită, dar nu voi substitui
guvernul emiţând un decret. Niciodată nu o să resping şi a doua oară o lege venită de la parlament. Am
dreptul, prin Constituţie, să o resping o dată. A doua oară, deşi am un termen de promulgare dat prin
lege, pot să mă fac că o uit acolo, să nu o promulg, mult şi bine. Ei, nu o să fac niciodată acest lucru
numai pentru că legea nu prevede sancţiuni. Ci, dacă scrie în lege că trebuie să o promulg în 30 de zile
sau în 15 zile, o voi promulga chiar dacă - repet - nu există sancţiuni pentru asta, dar la preşedinte nu te
aştepţi să nu facă ceva dacă nu există sancţiuni. Va trebui să acţioneze cum scrie în Constituţie şi în lege.
Deci, pentru mine, neamestecul în treburile unei alte puteri înseamnă să nu o substitui. Dar, ca
preşedinte, nu înseamnă că nu pot să fac observaţii legate de ea, uneori critice, alteori pozitive, dar este
dreptul meu.
Realizator: O ultimă întrebare. S-ar putea să-mi spuneţi că este prost ales momentul. Mi-o asum.
Traian Băsescu: Nici un moment.
Realizator: Cotroceniul - un mandat sau două mandate, domnule Traian Băsescu?
Traian Băsescu: Domnule Grigoriu, pe cuvântul meu că nu pot evalua. Deci nu că mă ascund şi nu vreau
să vă spun, pur şi simplu nu-mi dau seama.
Realizator: Invitatul rubricii "Sfertul academic", de la K' DRANE Radio România Actualităţi a fost astăzi
domnul Traian Băsescu, preşedintele României. Vă mulţumesc, vă mai aştept.
Traian Băsescu: Voi reveni cu plăcere, dar...
Realizator: Dar?
Traian Băsescu: Aşteptaţi-vă la următorul lucru...
Realizator: Să mă faceţi mogul.
Traian Băsescu: Nu, e tot o întâmplare legată de presă. Fusesem ultima dată la o emisiune a Televiziunii
Române, în iulie 2006. M-am dus în ianuarie...
Realizator: Şi nu v-au primit?
Traian Băsescu: Şi toţi mogulii...Nu, am fost invitat. Toţi mogulii media, cu toată forţa au zis: 'de ce i s-a
permis lui Băsescu să meargă acolo'? Acum cred că am fost acum vreo şapte luni la dumneavoastră, nu
ştiu când am fost.
Realizator: Mai mult, mai mult un pic.
Traian Băsescu: Vreo opt luni. Aşteptaţi-vă de mâine să fiţi criticat că sunteţi la dispoziţia Cotroceniului,
chiar dacă nu avem un om al Cotroceniului în Consiliul de Administraţie la Radio.
Realizator: Mulţumesc, domnule preşedinte.
Traian Băsescu: Şi eu vă mulţumesc mult.
Departamentul de Comunicare Publică
19 Februarie 2007

Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr 2954/3/2010
Termen: 24.01.2011
Doamnă Preşedintă,
Subsemnatul Stan Dragoş, în calitate de intimat - reclamant în dosarul precizat,
în contradictoriu cu recurenta - pârâtă Administraţia Prezidenţială, prin
prezenta:
1. solicit repunerea în termenul legal de depunere de către
subsemnatul a recursului în cauza de faţă
2. depun motivele pentru care subsemnatul formulez recurs în cauza de
faţă.
1. Solicit repunerea în termenul legal de depunere a recursului întrucât nu
mi-a fost comunicată Sentinţa civilă nr 1702 din 26.05.2010 a Tribunalului
Bucureşti. Subsemnatul am luat cunoştinţă de redactarea şi comunicarea către
partea adversă a Sentinţei instanţei de fond numai cu ocazia comunicării de
către instanţa de recurs a motivelor de recurs în prezenta cauză şi a citării
subsemnatului pentru termenul de judecare a recursului mai sus menţionat.
Ca urmare a citaţiei primite, la data de 25.11.2010 m-am prezentat la arhiva
instanţei de recurs, unde am constatat că în dosarul cauzei (la fila 32) se afla o
dovadă prin care se atesta că Sentinţa civilă precizată ar fi fost comunicată
subsemnatului, prin afişare, la data de 29.06.2010. Arăt cu nu am primit
comunicarea care se pretinde că mi-a fost făcută. În „procesul-verbal de predare”
este consemnat că la data de 29.06.2010 nicio persoană nu ar fi fost găsită la
adresa mea (şi că Sentinţa nr 1702 mi-ar fi fost comunicată prin „afişare”). Cele
consemnate în „procesul-verbal” nu pot corespunde realităţii întrucât
subsemnatul locuiesc împreună cu părinţii mei, ambii pensionari, dintre care cel
puţin unul se află în permanenţă acasă întrucât de circa un an şi jumătate au în
îngrijire pe bunica mea, persoană cu handicap de gradul I, imobilizată la pat şi
necesitând supraveghere permanentă – ca Anexa 1 ataşez în fotocopie
Certificatul de persoană cu handicap grav, cu însoţitor, al bunicii mele Vătafu
Voica. Dacă veţi aprecia că se impune, voi proba, cu acte şi martori, această
situaţie din familia subsemnatului, precum şi faptul că la data şi ora consemnate
în „procesul-verbal” părinţii mei se aflau la domiciliu. Întrucât, în procesele pe
care le-am avut până în prezent, de fiecare dată actele de procedură mi-au fost
lăsate de angajaţii poştei în cutia poştală, precizez că de data aceasta hotărârea
instanţei nu am găsit-o nici în cutia poştală (această cutie a fost şi este în
permanenţă închisă şi asigurată cu lacăt).
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Precizez că la data de 25.11.2010 am adresat o reclamaţie conducerii
Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR) cu privire la faptul că nu mi-a fost
comunicat actul pe care angajatul său a atestat că mi-a fost comunicat – ca
Anexa 2, ataşez în fotocopie reclamaţia menţionată. La data de 21.12.2010,
CNPR mi-a comunicat răspunsul său, prin scrisoarea nr 226.6/030R (o ataşez ca
Anexa 3). Astfel cum se poate vedea din acest ultim act, in loc sa procedeze la o
verificare a celor reclamate si la un răspuns documentat, din care să rezulte
modalitatea concretă în care procedat angajatul său în pretinsa „comunicare
legală” a hotărârii judecătoreşti, CNPR s-a limitat să facă un expozeu lipsit de
orice pertinenta şi concludenţă asupra unor asa zise prevederi dinntr-o pretinsă
„Conventie incheiata de CNPR cu Ministerul Justitiei privind modalitatea de
distribuire a actelor de procedura” (pretinsa Conventie nu este publicată iar
CNPR nu mi-a comunicat-o, pentru a-şi fundamenta „soluţionarea reclamaţiei
mele). Mentionez că pe timpul demersurilor pe care le-am făcut inclusiv pe lângă
Oficiul poştal de care aparţin, în legătură cu această situaţie, de la unul dintre
angajaţii acestui Oficiu am aflat, neoficial, că actul privind litigiul meu cu
Preşedinţia României nu mi-ar fi fost comunicat ca urmare a intervenţiei unui
ofiţer aparţinînd unui serviciu de informaţii secret (se pare că Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale, STS).

2. Motivele pentru care depun recurs sunt următoarele:
Respingerea de către instanţa de fond a petitului subsemnatului cu privire la
plata de către pârâtă a 3.000 de lei cu titlu de reparaţii pentru daune morale este
nelegală în raport cu dispoziţiile art 998 şi art 999 din Codul civil.
Culpa pârâtului faţă de subsemnatul, în raport cu dispoziţiile legale incidente, a
fost şi este indiscutabilă şi dublă:
- pe de o parte, astfel cum instanţa de fond a reţinut, pârâta, contrar dispoziţiilor
art 1, 7 si 22 alin (1) şi (2) din Legea nr 544/2001 a liberului acces la informaţiile
de interes public, „nu a dat niciun răspuns în mod concret cu privire la
informaţiile solicitate”
- pe de altă parte, răspunsul prin care pârâta mi-a comunicat că refuză să
îmi furnizeze informaţiile pe care i le-am solicitat a fost dat şi el, astfel cum
voi arăta, prin încălcarea dispoziţiilor legale. Aşa cum am menţionat detaliat
în Cererea de chemare în judecată, în scopul de a „proba” că ar fi dat un răspuns
cererii mele de informaţii publice (răspuns prin care a refuzat să-mi furnizeze
informaţiile la care era prin lege obligată), pârâta a adoptat o atitudine vădit
nesinceră şi neonorantă (încurcîndu-se în propriile sale „înscrisuri” şi în propriile
afirmaţii potrivit cărora răspunsul menţionat mi-ar fi fost într-adevăr trimis, şi încă
şi în termenul legal). Prin acestea, pârâta a urmărit să se auto-exonereze de
răspunderea care îi revine indiscutabil pentru încălcarea unui drept constituţional
al subsemnatului. Dar chiar dacă s-ar admite că susţinerile atât de vădit
neadevărate ale pârâtei ar fi adevărate, culpa acesteia în raport cu dispoziţiile
legale incidente este de asemenea incontestabilă. Astfel, pârâta susţine că

2

cererii
mele
„înregistrată
la
Administraţia
Prezidenţială
cu
nr
DRA2/289913/18.12.2009” i-a răspuns la data de 29.12.2009 (a se vedea fila 2 a
Întâmpinării sale la Cererea de chemare în judecată). Foarte elocvent este, în
acelaşi sens, şi faptul că e-mailul pe care pârâta pretinde că mi l-a trimis şi prin
care pretinde că ar fi răspuns cererii mele are înscrisă drept dată a expedierii 05
ianuarie 2010 14:59, şi nu 29.12.2009. Inclusiv în aceste condiţii – în care a
comunicat refuzul furnizării informaţiilor solicitate după 10 zile de la primirea
petiţiei – încălcarea legii de către pârât este evidentă în raport dispoziţiile
imperative ale art 7 alin (2) din Legea accesului la informaţiile de interes public nr
544/2001: „Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează” (ceea ce
pârâtul de asemenea nu a făcut – nota noastră) „si se comunică în termen de 5
zile de la primirea petiţiilor”.
Din cele menţionate mai sus rezultă în mod indiscutabil că pârâta mi-a încălcat
dreptul constituţional la petiţionare în cel puţin două dintre modalităţile prin care o
persoană poate fi vătămată în drepturile sau interesele sale legitime, astfel cum
aceste modalităţi sunt prevăzute expres de Legea nr 554/2004: a)
„nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri” (art 2 alin 1 lit h) şi b) „refuzul
nejustificat de a soluţiona o cerere” (art 2 alin 1 lit i). Prin cererea introductivă
de instanţă, am cât s-a putut de explicit (fila 2 a Cererii) în ce a constat
prejudiciul moral cauzat de comportamentul delictual al pârâtei – mai ales în
inducerea unui sentiment de frustrare şi de acută insecuritate şi înstrăinare
civică pe care l-am resimţit şi îl resimt din cauza atitudinii de desconsiderare
din partea uneia dintre cele mai importante autorităţi publice a drepturilor mele
constituţionale de acces la informaţiile publice şi de petiţionare. Învederez faptul
că există cauze, aproape identice cu aceasta în drept şi în fapt, în care instanţele
de judecată au stabilit că se impune acordarea de reparaţii pentru daune morale.
Astfel, în cursul anului 2009, instanţele de contencios administrativ ale
Tribunalului Bucureşti şi Curţii de Apel au stabilit că atitudinea unei instituţii
publice de nesoluţionare în conformitate cu legea a petiţiilor care i-au fost
adresate „a fost de natură să inducă persoanei solicitante un sentiment de
frustrare”, obligînd pârâta la plata de daune morale (Sentinţa civilă nr 3817 din
23.12.2009 pronunţată de Secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a
Tribunalului Bucureşti în dosarul nr 11386/3/CA/2009, devenită irevocabilă ca
urmare a respingerii recursului pârâtei ADP, la data de 13.05.2010, de către
Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti –
Sentinţă pe care o ataşez prezentei ca Anexa 4). – Sentinta 3817 poate fi văzută
pe
acest
web-site
aici
http://www.valerianstan.ro/admin/spaw/uploads/files/40.%20Hotarari%20judecatoresti%20Stan%
20versus%20Primaria%20Sectorului%206%20-%20ADPDU%20(mart%202009nov%202010).pdf

Faţă de cele arătate, vă rog să admiteţi recursul şi să modificaţi hotărârea
atacată în sensul obligării pârâtei la plata către subsemnatul a 3.000 de lei cu
titlu de reparaţii pentru daune morale.
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În drept: art 301, art.304 pct 9 şi art 312 alin 3 teza I C Pr Civ.
Probe: înscrisuri şi martori.
Solicit judecarea si in lipsa a cauzei, conform art 242 alin 2 C pr civ.
Depun prezenta in două exemplare.
Precizez că la data de 13.01.2011 am comunicat recurentei-pârâtă un exemplar
identic al prezentei (anexez recipisa poştală doveditoare).
Stan Dragoş
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Anexa 2

----- Forwarded Message ---From: Dragos Stan <sdragos2007@yahoo.com>
To: relatiipublice@posta-romana.ro
Sent: Thu, November 25, 2010 1:13:11 PM
Subject: reclamatie

Domnului Dumitru Daniel NEAGOE
Director general al Companiei Naţionale Poşta Română
E-mail: relatiipublice@posta-romana.ro
Domnule Director general,
Subsemnatul Stan Dragoş, cu domiciliul în Bucureşti, sector 6, strada Tolbei nr 2, bl
C59, sc 1, et 3, ap 23, vă sesisez faptul că nu am primit copia de pe hotărârea civilă
menţionată în dovada şi procesul-verbal anexate, pe care angajatul CNPR (al cărui nume
se pare ca este Anghel Dan) a atestat că mi-ar fi comunicat-o la data de 29.06.2010.
În procesul-verbal este consemnat că la data de 29.06.2010 nicio persoană nu ar fi fost
găsită la adresa mea (şi că hotărârea civilă mi-ar fi fost comunicată prin „afişare”). Faptul
acesta nu poate corespunde realităţii întrucât eu locuiesc împreună cu părinţii, dintre care
cel puţin unul se află în permanenţă acasă întrucât de circa un an şi jumătate au în
îngrijire pe bunica mea, persoană cu handicap de gradul I, imobilizată la pat şi necesitând
supraveghere permanentă. Dacă se va impune, voi putea proba inclusiv cu martori că la
data şi ora consemnate în procesul-verbal părinţii mei se aflau la domiciliu. Cutia noastră
poştală – în care de asemenea nu am găsit actul menţionat – era şi este închisă şi asigurată
cu lacăt.
Faţă de cele arătate, vă rog să dispuneţi măsurile legale şi să mi se comunice modul de
soluţionare a prezentei reclamaţii.
Vă mulţumesc,
Stan Dragoş

Anexa 3

Compania Naţională Poşta Română S.A.
SUCURSALA RETEA POSTALA BUCURESTI
CENTRUL REGIONAL RETEA POSTALA BUCURESTI
OFICIUL SECTOR RETEA POSTALA 6 str.Valea Argesului nr. 2
Cod: 062580, sector 6 Bucuresti
Tel: (+4) 021 444.04.33 Fax: (+4) 021 444.09.72
Mail: b.ozs6@posta-romana.ro

J40/5200/19.05.2010 CUI 26953817 Bd. Dacia nr. 140, parter, mezanin, et.1-2 sector 2,
Bucureşti
OFICIUL SECTOR RETEA POSTALA 6
Nr.226.6/030R/21.12.2010
Catre,
Domnul STAN DRAGOS
sdragos2007@yahoo.com
Stimate Domn,
In urma primirii reclamatiei dumneavoastra, inregistrata la Compania Nationala Posta
Romana S.A. sub nr.107.3/RI/1236 din data de 26.11.2010, referitoare la neprimirea
unei comunicari de hotarare civila, va comunicam urmatoarele:
Cercetarile efectuate in documentia ce o detinem au stabilit faptul ca, trimiterea in
cauza apare sosita si livrata de catre salariatul oficiului postal Bucuresti 66 in data de
29.06.2010, conform normelor instructionale in vigoare si a respectat intocmai
modalitatea de distribuire a actelor de procedura, in conformitate cu Conventia incheiata
de Compania Nationala “Posta Romana” S.A. cu Ministerul Justitiei, in sensul ca:
1) factorii postali distribuitori inmaneaza actele de procedura:
a. destinatarului;
b. sotului (ei);
c. rudei care locuieste cu destinatarul;
d. persoanei care locuieste cu destinatarul ori care in mod obisnuit ii primeste
corespondenta;
2) daca nici o persoana indicata nu este gasita la domiciliu, factorul postal distribuitor
afiseaza actul de procedura.
Facem precizarea ca, afisarea actelor de procedura nu se face prin depunere in cutia
postala de scrisori ci pe usa principala a locuintei destinatarului;
Pentru cresterea calitatii serviciilor postale, conducerea oficiului postal Bucuresti 66 va
monitoriza atent activitatea salariatilor postali in ceea ce priveste modul de indeplinire
a normelor de lucru in vigoare.
Va multumim pentru intelegere.
Va rugam sa primiti scuzele noastre si avem convingerea unei viitoare colaborari in cele
mai bune conditii.
Cu stima,
Director Restructurare Sector 6,
Mihai TUDOR

Curtea de Apel Bucureşti
Secţia a VIII-a Contencios Administrativ şi Fiscal
Dosar nr 2954/3/2010
Termen: 7.03.2011
Domnule Preşedinte,
Subsemnatul Dragoş Stan, recurent-reclamant, în completarea cererii de
repunere în termenul de recurs vă învederez următoarele:
La data de 24.12.2010, am înaintat Companiei Naţionale Poşta Română (CNPR)
reclamaţie la scrisoarea sa nr 226.6/030R, prin care – aşa cum am arătat în
cererea mea de repunere în termen – aceasta soluţionase netemeinic şi formal
reclamaţia iniţială pe care i-o adresasem la 25.11.2010 cu privire la
necomunicarea sentinţei instanţei de fond.
Prin scrisoarea sa nr 101.2/14/31.01.2011, CNPR a dat un răspuns
care probează faptul că menţiunea făcută în dovada de
comunicare „prin afişare” a sentinţei menţionate, în sensul că
respectiva comunicare a fost făcută pe numele subsemnatului,
Stan Dragoş, nu corespunde adevărului. Astfel, în paragraful 3 de sus în
jos al scrisorii sale, CNPR însăşi menţionează explicit faptul că
destinatarul actului de procedură care mie nu mi-a fost comunicat a fost
Stan Gheorghe, şi nu Stan Dragoş.
Ataşez prezentei reclamaţia mea din 24.12.2010 către CNPR şi scrisoarea
CNPR nr 101.2/14/31.01.2011.,
Faţă de această nouă probă pe care înţeleg s-o învederez instanţei de judecată,
vă reiterez respectuoasa rugăminte de a dispune în conformitate cu cele legale
în vederea repunerii subsemnatului în termenul de introducere a recursului.
Precizez că la data de 10.02.2011 am comunicat părţii adverse, Administraţia
Prezidenţială, un exemplar identic al prezentei (anexez în fotocopie recipisa
poştală).
Dragoş Stan

10.02.2011
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----- Forwarded Message ---From: Dragos Stan <sdragos2007@yahoo.com>
To: relatiipublice@posta-romana.ro
Sent: Fri, December 24, 2010 2:59:50 PM
Subject: Re: raspuns reclamatie

Domnului Dumitru Daniel Neagoe
Director general al Companiei Naţionale Poşta Română
E-mail: relatiipublice@posta-romana.ro
Domnule Director general,
La reclamatia pe care v-am adresat-o la data de 25.11.2010, mi-a raspuns, la data de
23.12.2010, Directorul Restructurare Sector 6 Mihai Tudor.
Raspunsul care mi-a fost dat reprezinta o desconsiderare nici macar disimulata a
drepturilor mele legale si a intereselor mele legitime.
Solutionarea reclamatiei mele presupunea sa mi se comunice, pe baza verificarilor pe
reprezentantii CNPR se impunea sa le faca, imprejurarile care probeaza ca salariatul
Oficiului postal Bucuresti 66, Anghel Dan, a procedat legal, astfel cum Directorul Mihai
Tudor sustine fara a proba in niciun fel, cu privire la comunicarea hotararii judecatoresti
mentionata in reclamatia subsemnatului (prin care subsemnatul avusesem castig de cauza
intr-un dosar impotriva Presedintiei Romaniei).
In loc sa procedeze in acest mod, reprezentantul CNPR, asa cum puteti vedea din asa
zisul sau raspuns (pe care vi-l atasez), face o expozeu lipsit de orice pertinenta in legatura
cu niste asa zise prevederi din Conventia incheiata de CNPR cu Ministerul Justitiei
privind modalitatea de distribuire a actelor de procedura.
Fata de cele mentionate, va solicit ca reclamatia mea sa fie solutionata cu respectarea
drepturilor si intereselor mele legitime, astfel:
- sa mi se precizeze modul in care a constatat salariatul Oficiului postal Bucuresti 66 ca,
la data de 29.06.2010, la domiciliul subsemnatului nu s-a aflat nicio persoana dintre cele
prevazute sa primeasca hotararea judecatoreasca
- sa mi se precizeze unde a afisat salariatul Oficiului postal Bucuresti 66 hotararea
judecatoreasca
- sa mi se comunice actele pe baza carora Directorul Restructurare Sector 6 Mihai Tudor
a solutionat reclamatia subsemnatului (inclusiv declaratia / nota excplicativa a salariatului
Oficiului Postal 66)
- sa mi se comunice cate un exemplar din Conventia incheiata de Compania Nationala
“Posta Romana” S.A. cu Ministerul Justitiei privind modalitatea de distribuire a actelor
de procedura, respectiv normele instructionale ale CNPR, invocate in raspunsul sau de
catre Directorul Restructurare Sector 6 Mihai Tudor.
Inainte de a ma adresa instantei de judecata, va adresez prezenta in temeiul art 7 alin (1)
din Legea contenciosului administrativ nr 554/2004.

În situaţia în care reclamatia subsemnatului nu va primi o solutionare temeinica si legala,
voi lua în considerare să mă adresez inclusiv Comisiei de petiţii a Parlamentului european
si / sau Comisarului european pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie.
Va mai precizez ca din interiorul Oficiului poştal 66 cunosc, neoficial, că actul nu mi-ar
fi fost comunicat ca urmare a intervenţiei unui ofiţer aparţinînd unui serviciu de
informaţii secret (se pare că Serviciului de Telecomunicaţii Speciale).
Stan Dragos

Compania Naţională Poşta Română S.A.
Bd. Dacia nr. 140, sector 2, 020065, Bucureşti
Tel: (+4) 021 2007 303 Fax: (+4) 021 2007 470
www.posta-romana.ro
Capital social subscris şi vărsat 59 487 787 lei, Registrul comerţului nr. J40/8636/1998, Cod unic de înregistrare RO 427410

Departamentul Control Teritorial
Nr. 101.2/14/ 01.02.2011

Catre,
sdragos2007@yahoo.com
Stimate Domn,
Urmare reclamatiei dumneavoastra inaintata catre conducerea C.N. Posta Romana S.A.,
inregistrata sub nr. 101.2/14/05.01.2011, referitoare la nedistribuirea actului de procedura
(citatia) nr. 75501 prezentat in cursul anului 2010, destinatar Stan Gheorghe, din Bucuresti,
str. Tolbei nr. 2, bloc C59, sc. 1, etaj 3, ap. 23, sector 6, va comunicam:
Avand in vedere ca aspectele sesizate de dumneavoastra au mai fost cercetate de catre
organele noastre de control, va aducem la cunostinta ca ne mentinem punctul de vedere
transmis de catre Oficiul de Sector Retea Postala 6 - Bucuresti, cu adresa nr.
226.6/030R/21.12.2010.
Actul de procedura (citatia) nr. 75501, destinatar Stan Gheorghe, din Bucuresti, str. Tolbei nr.
2, bloc C59, sc. 1, etaj 3, ap. 23, sector 6, a sosit la data de 29.06.2010 in cadrul Oficiului
Postal Bucuresti 66, iar factorul postal a procedat instructional.
In urma cercetarilor efectuate s-a constatat ca, aspectul sesizat de catre dvs. nu se confirma,
in sensul ca: trimiterea postala a fost motivata instructional de catre salariatul postal de la
Oficiul Postal Bucuresti 66.
Documentele postale, care formeaza dosarul cercetarii, sunt documente interne, iar acestea
nu se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, in conformitate cu Legea
544/2001.
Prin urmare, aceste documente pot fi puse la dispozitie numai la solicitarea unui organ de
urmarire penala sau unei instante judecatoresti.
Pentru aceasta situatie neplacuta, va rugam sa acceptati scuzele noastre si va asiguram ca
Posta Romana are ca preocupare permanenta imbunatatirea calitatii serviciilor postale si
implicit a relatiilor cu clienti si colaboratorii sai.
DEPARTAMENT CONTROL TERITORIAL
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