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Către:  
MINISTERUL JUSTI ȚIEI  
Strada Apolodor 17, București 030167 
  
În atenția domnului Tudorel Toader, Ministrul Justiției 

Bucuresti, 24.03.2017 

 

 

Stimate Domnule Ministru,  

 

SUBSCRISA Asociația Grupul de Investigații Politice, persoană juridică română, cu sediul 
în Bucureşti,  

 

- având în vedere prevederile Art. 31 din Constituţia României, Art. 6 alin. 1 şi 2, Art. 8 alin. 
5, Art. 11¹, Art. 15 şi următoarele din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 
interes public; 

 

 - avand in vedere prevederile art.6 coroborat cu art.13 din Conventia Europeaza a 
Drepturilor Omului deoarece in legislatia interna nu exista o norma legala care sa reglementeze 
solutionarea tergiversarii cauzei de catre organele in drept; Subliniind în repetate rânduri 
obligaţia statelor semnatare ale Convenţiei de a asigura faptul că drepturile garantate de către aceasta 
sunt concrete şi efective, iar nu teoretice şi iluzorii, Curtea Europeană a Drepturilor Omului 
ridic ă celeritatea procedurilor judiciare la rangul de principiu, remarcând de fiecare dată 
importanţa pe care administrarea actului de justiţie fără întârzieri de natură  a-i compromite 
eficienţa şi credibilitatea, o prezintă. 

 

- având in vedere că în baza art.6 si art.13 din Conventie statele semnatare sunt obligate sa 
ia masuri pentru judecarea intr-un termen rezonabil a cauzelor cetatenilor proprii. Incepand 
cu hotarirea pronuntata in cauza Kudla vs Polonia (2000) statele sunt obligate sa puna la indemina 
partilor o cale de recurs eficienta pentru valorificarea plangerilor privind depasirea duratei rezonable 
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a procedurii penale. Ca o consecinta a adoptarii acestei decizii, Polonia a adoptat in 2004 o cale 
efectiva de atac impotriva tergiversarii procedurilor penale de catre procurori, 

 

- având in vedere perioada de timp foarte mare (4 ani) scursa de la inregistrarea sesizarii 
penale inregistrata cu nr. 163/P/2013 in data de 31.05.2013, la DNA, de catre Garda Financiara – 
Comisariatul General cu sediul in Bucuresti Piata Alba Iulia, nr. 6 in legatura cu un contract incheiat 
cu firma SC BODU SRL si SC RCS&RDS SA, sesizare trimisa spre competenta solutionare in 
atentia Directiei Generală de Poliție a Municipiului București, Serviciul De Investigare a 
Criminalității Economice,  

 

- având în vedere interesul public motivat de faptul că vorbim de o cauză mediatizata si 
comentata pe larg la momentul respectiv, in 2013, in care statul roman a fost prejudiciat iar persoane 
cu notorietate fata de care exista interes fac obiectul cercetarii penale, 

 

Vă rugăm să dispuneți cercetările care se impun cu privire modul in care s-a desfasurat 
cercetarea penala in acest dosar.  

 

În ultimii ani am putut observa că dosare vechi de 5, 6 sau chiar mai mulți ani, devin 
priorități peste noapte, nu de puține ori într-un context politic care poate naște suspiciuni legate de o 
bizară sincronizare. Pe de alta parte, exista asa-zisele dosare tinute la sertar.  

 

Este adevarat ca in aceste momente Parchetele sunt supra-aglomerate cu dosare, ca 
exista resurse umane si materiale putine, ca cetatenii uneori abuzeaza de dreptul de a depune 
plangeri penale iar toate acestea determina o ingreunare a desfasurarii activitatii parchetelor 
si politiei. 

Insa exista si cazuri in care aceste intarzieri se datoreaza profesionalismului deficitar al 
unor magistrati sau politisti, aspecte care afecteaza in mod clar drepturile civile ale cetatenilor. 

 

În raporturile cu Uniunea Europeană, din nefericire, este menținut în funcțiune Mecanismul 
de Cooperare și Verificare, situație pe care o considerăm nedreaptă. Menținerea acestui mecanism, 
din nefericire, pune în discuția buna funcționare a sistemului de justiție din România, menținând un 
anume climat de neîncredere, în ciuda faptului că instituțiile dreptului de la noi au demonstrat că 
sunt perfect compatibile cu cele europene și că dispun de juriști de înaltă competență. Ne dorim cu 
toții ca, în mandatul dumneavoastră acest MCV să înceteze. 
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Vă mulțumim. 

 

 

Mugur Ciuvică,  

președintele Grupului de Investigații Politice 


