
Cotidian independent Anul XXV, Nr. 6454, Joi, 23 ianuarie 2014, Suceava – Preþ: 1 leu

Vertical

www.crainou.ro
e-mail: contact@crainou.ro

Telefoanele redacþiei:
0230530285
0230214723
0371031444

Ziar auditat de Uniunea Naþionalã a Presei Locale
METEO

Joi
Ninsoare slabã
Maxim: -8 °C
Minim: -13 °C
Vineri
Ninsoare slabã
Maxim: -9 °C
Minim: -13 °C
Sâmbãtã
Ninsoare
Maxim: -11 °C
Minim: -13 °C

ªT. S.

Ne-au arãtat (nu chiar domol
ºi nu fãrã sincope clare)
cum poþi sã-nchei un protocol
din ghionturi neprotocolare.

Pe hârtie
e superb

> Dumitru
Teodorescu

Ciocu’ mic
Cititorii fideli ai ziarului îºi amintesc

probabil cã, în vara anului trecut, publi-
cam un articol despre cãderea în pãdurile Fra-
sinului, între cele douã rãzboaie mondia-
le, a unui avion polonez care decolase de
la Cernãuþi ºi se îndrepta spre Bucureºti.
Toþi cãlãtorii au pierit, între ei aflân-
du-se ºi celebrul atunci Ionel Fernic, apoi
comandantul aeroportului din Cernãuþi ºi
alþii, þinta lor fiind participarea la funeraliile Reginei Maria.

Dacã ºi cei ºapte ocupanþi ai avionului cãzut zilele trecute
în Apuseni ºi-ar fi pierdut viaþa, astãzi se vorbea doar despre
pierderea pentru medicina româneascã a unor buni specialiºti
în transplantul de organe ºi despre oportunitatea ºi legalitatea
zborului acelui aparat peste munþi. Dar transformarea
norocului lor de a nu fi fost uciºi la contactul cu pãmântul în
nenorocul de a nu fi recuperaþi cât mai repede de sub resturile
avionului a fost fatalã pentru doi dintre ei. De aici ºi emoþia
naþionalã generatã de accident, toatã lumea întrebându-se cum
se poate sã ai tehnicã modernã de reperare a semnalului
telefonului mobil ºi sã-þi trebuiascã opt ore sã-i gãseºti? ªi
nici mãcar sã nu-i gãseºti cu tot cu tehnica ta, ci sã-i afle niºte
inimoºi de pãdurari ºi þãrani porniþi sã-i caute pe cei astfel
cãzuþi din cer…

Este de mirare? Încercaþi sã vã amintiþi de situaþii asemã-
nãtoare din alte zone ale lumii ºi cam de aceeaºi neputinþã de

(Continuare în pagina 3)

CSU Suceava a câºtigat apelul
fãcut împotriva penalizãrii FRH

Conducerea echipei locale
de handbal a câºtigat apelul la
decizia FRH de a penaliza CSU
Suceava cu un punct dupã
meciul cu ªtiinþa Bacãu, meci
disputat pe 8 decembrie, în
prima etapã a returului Ligii
Naþionale. Acuzaþi de comisi-
ile de specialitate cã au folosit
la meciul respectiv un jucãtor în
stare de suspendare, oficialii

(Continuare în pagina 8)

ADI PÎRGARU

Dorneanul Cristi Danileþ,
judecãtorul care
place ºi displace

(Continuare în pagina 7)

Ieºit distinct în ochii opi-
niei publice în urmã cu mai
mulþi ani, cu mult înainte de
a deveni membru în Consi-
liul Superior al Magistra-
turii, judecãtorul Cristi Da-
nileþ, nãscut la Vatra Dornei,
este astãzi o persoanã în
jurul cãreia s-a þesut o at-
mosferã controversatã.

De vreo 7 ani încoace, prin
luãrile sale de poziþie, inter-
venþiile referitoare la inte-
gritatea moralã a unor jude-
cãtori ºi procurori, magistratul

DANIELA BEALE

Jefuitor ºi ucigaº
cu sânge rece arestat de
Curtea de Apel Suceava

> Ion Lupu, din Dolhasca, ar fi intrat, la începu-
tul anului trecut, împreunã cu alte persoane, într-o
casã a unor bãtrâni din Val D Uxo (Castellon, Spania)

Parchetul de pe lângã Curtea
de Apel Suceava a înaintat ieri
Curþii de Apel Suceava propu-
nerea de luare a mãsurii ares-
tãrii persoanei solicitate Ion
Lupu, de 32 de ani, din Dol-
hasca, pe baza mandatului
european de arestare emis de

cãtre autoritãþile judiciare din
Spania, respectiv Nr. 2 Prima
Instanþã ºi Curtea Magistra-
þilor din Nules (Castellon), în
vederea predãrii cãtre autori-
tãþile judiciare solicitante.

(Continuare în pagina 2)

Termica nu reuºeºte
sã plãteascã energia termicã
produsã în centrala Bioenergy

> „Au fost la Suceava
ºi acþionarii de la Bio-
energy, trebuind sã fie
gãsitã o soluþie pentru
ca aceasta sã-ºi primeas-
cã banii pentru energia
livratã” a declarat pri-
marul Ion Lungu > Edi-
lul-ºef recunoaºte cã,
atunci când s-au pus
bazele construirii noii
centrale, nimeni nu s-a
gândit sã ia în calcul ºi
o eventualã intrare în pro-
cedurã de insolvenþã a
Termica > În pagina 3

> În pagina 16

Muzeografi de la Muzeul
Bucovinei vor marca Unirea
la Suceava ºi Botoºani

Unirea Principatelor Româ-
ne din 1859 va fi marcatã pe
24 ianuarie la Muzeul de Isto-
rie, prilej cu care acesta va pu-
tea fi vizitat gratuit.

În holul muzeului va fi ame-
najatã o expoziþie care sã amin-
teascã de evenimentul isto-
ric, iar la ora 12, în expoziþia

(Continuare în pagina 3)

MAGDA AXON
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Dorneanul Cristi Danileþ,
judecãtorul care
place ºi displace

(Urmare din pagina 1)

a surprins, bulversat ºi înfuriat chiar lume multã, dar în special colegi.
În 2007, în cadrul unui seminar cu tema „Drepturile omului”,

magistratul Judecãtoriei Oradea a fãcut niºte comentarii
referitoare la corupþia din sistemul din care face parte. Lezaþi
de cele declarate atunci, mai mulþi judecãtori clujeni au fãcut

plângere împotriva lui Danileþ. Audiat însã de o comisie a CSM,
sesizarea lor a fost respinsã.

În 2011, Cristi Danileþ a candidat ºi a intrat el însuºi ca mem-
bru în Consiliul Superior al Magistraturii.  Ziariºtii, unii dintre
ei, se luaserã deja, avizat sau nu, nu numai de pãrerile magistra-
tului, dar ºi de pletele lui, de mustãcioara prea tinereascã, de
alura-i cam firavã, de faptul cã are centurã neagrã la karate ºi au
continuat pânã în prezent cu alte materiale în care au publicat
câºtigurile lunare ale controversatului membru CSM,
declaraþiile de avere, unde locuieºte, i-au numãrat absenþele de
la ºedinþele din CSM, au comentat poze de prin 2009 în care
judecãtorului i-a sãltat puþin tricoul în timpul unui dans etc.

La sfârºitul lunii februarie 2013, într-o ºedinþã tumultuoasã
ºi „ca la piaþã”, judecãtorii Cristi Danileþ ºi Alina Ghica au fost
revocaþi din funcþiile deþinute în CSM. Motivele au fost cam
neclare pentru plebea care se uita la televizor, ceva ce se referea
ºi la „lipsa de atitudine publicã”.

Era pentru prima datã când doi magistraþi erau revocaþi din
Consiliu ca urmare a solicitãrilor trimise de adunãrile generale
ale judecãtorilor.

ªi magistraþii suceveni s-au solidarizat cu acþiunea de revocare.
La începutul lunii iunie 2013, Curtea de Apel Bucureºti a

decis anularea hotãrârii de revocare, iar cei doi membri maziliþi
cu scandal în urmã cu 3 luni ºi-au reluat atribuþiile în cadrul
instituþiei care apãrã judecãtorii ºi procurorii din România.

Magistratul blogger cu pãreri personale
Cristi Danileþ este probabil singurul magistrat din România

cu blog personal ºi cu cont pe Facebook, pe care posteazã
materiale pe teme profesionale, dar ºi comentarii personale,
însã acolo ºi rãspunde personal comentariilor care se fac la
acestea. Apariþiile televizate, interviurile din presa scrisã în
care s-a referit mereu, printre altele, la mediul politic ºi
tentativele politicienilor de a influenþa magistraþii, lacunele ºi
nefuncþionalitãþile din sistemul juridic românesc, în care a
lansat idei atipice ºi chiar revoluþionare despre cum ar trebui
sã fie ºi ce ar trebui sã reprezinte un judecãtor al vremurilor de
acum  nu l-au fãcut nici în prezent mai simpatic colegilor de
breaslã ºi chiar unei pãrþi din masa oamenilor obiºnuiþi.

De cealaltã parte, profesioniºti în drept ºi oameni oarecare l-au
plãcut, l-au citit ºi i-au cultivat opiniile, în mare majoritate
decente, profesioniste, inteligente, raþionale, mai ales pentru
faptul cã cel care le emitea era primul magistrat care a coborât
natural din „Turnul de fildeº” în care s-au aºezat în ultimele
peste douã decenii hotãrâtorii dreptãþii româneºti, ºi s-a adresat
mulþimii, judecãtor ºi om purtãtor de opinii personale.

„Eu vãd judecãtorul ca fiind mai întâi om”
Interviu cu judecãtorul CRISTI DANILEÞ,

membru CSM, prezent la seminarul „Ziua
mondialã a medierii” care s-a încheiat ieri
la Universitatea „ªtefan cel Mare” din
Suceava

– Ce înseamnã, în opinia
dvs., un judecãtor cu vocaþie?

– Un judecãtor cu vocaþie,
spun eu, trebuie:

1. sã soluþioneze litigiile
potrivit legii, adicã sã fie de
un înalt profesionalism;

2. sã reprezinte garantul
drepturilor ºi libertãþilor o-
mului, adicã acea persoanã
privitã  cu speranþã ºi încre-
dere de cãtre cetãþean. Omul
trebuie sã fie convins cã va fi
ocrotit de abuzuri de cãtre a-
cest judecãtor, indiferent dacã
este bogat sau sãrac, politician
sau neimplicat politic, cã este
mai tânãr sau mai bãtrân;

3. sã susþinã ºi sã promo-
veze statul de drept, adicã
oriunde s-ar duce sã împrãºtie
ideile despre democraþie,
drepturile omului, despre
organizarea judiciarã ºi sã
ajute oamenii sã înþeleagã cã,
fãrã justiþie, democraþia nu
existã.

– Vorbeaþi undeva, sur-
prinzãtor pentru mulþi dintre
noi, despre nevoia de a exista
judecãtori cãrora „le pasã”...

– Eu vãd judecãtorul ca
fiind mai întâi om, apoi apli-
cator de legi. Aº vrea sã vãd
mai întâi dezvoltatã la
magistraþi calitatea umanã. Aº
vrea sã vãd instanþe mai
umane, mai primitoare, mai
calde ºi judecãtori care înþeleg
drama prin care trece persoa-
na care ajunge în faþa lor. La
instanþã, omul acela vine cu
un necaz, nu cu bucurie ºi de
aceea este nevoie acolo, în sala
de judecatã, de interacþiune la
nivel de înþelegere, dacã nu
sufletesc.

– Sunteþi cunoscut ca un
reformist, dar aþi bulversat
multã lume promovând ideea
necesitãþii dezvoltãrii profe-
siei de magistrat. Judecãtorul
ca un fãptuitor de dreptate?

– Cred mult cã activitatea
ºi rolul judecãtorului nu se
rezumã doar la aplicarea
strictã a legii în cauzele pe
care le are de soluþionat. Eu
vãd judecãtorul mai degrabã
ca un arbitru social, o persoa-
nã implicatã adânc în socie-
tatea ale cãrei probleme tre-
buie sã le cunoascã pentru a
ºti sã-ºi adapteze soluþiile. De

exemplu, atunci când în Ro-
mânia existã o corupþie
endemicã, mi se pare normal
ca reacþia judecãtorului sã se
concretizeze în pedepse
ferme, rapide ºi aspre pentru
infracþiuni de corupþie. ªi tot
astfel, dacã este vorba de
crimã organizatã etc.

Dacã vorbim însã despre
cauze civile, cum ar fi cele de
drept al familiei, în cauze cu
copii, aº vorbi despre un rol
mai scãzut al judecãtorului în
soluþionarea acestora, în fa-
voarea creºterii rolului pãrin-
þilor. În fond, copilul acela rã-
mâne cu doi pãrinþi indiferent
dacã sunt soþi sau nu, indi-
ferent unde au cei doi domi-
ciliul. Divorþaþi sau nu, unul
locuind la Suceava, celãlalt la
Vatra Dornei, responsabi-
litatea pentru copil trebuie sã
existe pentru amândoi.

Insist în ideea cã judecã-
torul trebuie sã se adapteze re-
alitãþilor sociale. Din pãcate,
astãzi, conºtiinþa socialã a
judecãtorului lipseºte, iar el
îºi rezumã rolul la un apli-
cator de legi. Eu îl vãd mult
mai mult, într-adevãr, un
înfãptuitor de dreptate.

– 2014 este an electoral, va
aºteptaþi ca politicienii sã
utilizeze din nou justiþia în
campanie?

– În România fiecare an este
an electoral. Ne-am obiºnuit
ca justiþia sã fie folositã ca ma-

terial de campanie electoralã.
Indiferent de cine candideazã
ºi cine va veni la putere, poli-
ticienii vor folosi sensibili-
tatea votanþilor în raport cu
justiþia. Cum am afirmat as-
tãzi, dat fiind numãrul de
dosare în lucru pe an, în toatã
þara,  1 din 4 adulþi din Româ-

nia au fost în instanþã. Cu
siguranþã, mulþi dintre ei au
ieºit nemulþumiþi, pentru cã
au pierdut procese sau nu au
înþeles cum se desfãºoarã
actul justiþiei. Logic cã aceºtia
vor fi primii care vor rãspunde
«Da» la întrebãri ca  «Sunteþi
nemulþumiþi de justiþie?», «Ju-
decãtorii sunt incompetenþi
sau corupþi?”

Cum sã nu fie mulþi ade-
renþi la aceste idei care sunt
de un populism grozãvesc?!

Mai este însã ºi aspectul în
care politicienii vor sã influ-
enþeze justiþia prin declaraþii
belicoase, care sunt deja la
ordinea zilei. De ce fac asta?
ªi-au dat seama cã astãzi ei nu
mai pot controla justiþia, cã
judecãtorii sunt independenþi
ºi cã pot condamna politi-
cieni. ªi uitaþi ce se întâmplã
acum în instanþele din Ro-
mânia, oameni consideraþi
intangibili pânã de curând
ispãºesc pedepse în puºcãriile
þãrii.

Includ în aceastã idee ºi
tentativa recentã a parlamen-
tarilor de a modifica legea

astfel încât sã scape de rãs-
pundere în faþa ei.

- Vã mai aºteptaþi la atacuri
directe asupra CSM aºa cum
a fost cel din vara anului
trecut?

– Politicienii neraþionali,
împreunã cu mass-media
aservitã politic, au decis a-
tunci cã pot începe o ofensivã
împotriva justiþiei crezând cã
poate, poate o vor intimida.
Nu numai cã n-au intimidat
Consiliul, dacã nu cumva au
obþinut ºi un efect advers. Eu
personal sunt mai întãrit dupã
acel rãzboi care mi-a atins,
nemeritat ºi nefondat, inclu-
siv viaþa privatã.  Am înþeles
cã trãim într-o sãlbãticie în
care trebuie sã ne descurcãm.

– Când credeþi cã va intra
în conºtiinþa românului cã
este mult mai sãnãtos ºi mai
bine sã-ºi rezolve conflictele
prin mediere?

– Omul nu face mai nimic
în România pentru cã a ajuns
el singur la gradul suprem de
înþelegere, ci numai dacã este
obligat. Medierea nu poate fi
obligatorie, dar noi trebuie s-o
promovãm intensiv ºi chiar
agresiv, cât mai deschis ºi pe
toate cãile posibile. Doar
aceste campanii susþinute de
informare îl vor face pe om sã
înþeleagã cã este mai bine sã-ºi
rezolve necazurile într-un
mod lipsit de formalism, mai
ieftin ºi mai rapid decât în
instanþe. Eu am speranþe mari
în aceastã privinþã. Am fãcut
deja un studiu pe care chiar
l-am postat pe Facebook, în
care se vede clar cã medierea
funcþioneazã. Am gãsit me-
diere în cauze în care nici nu
mã aºteptam sã funcþioneze,
civile, penale, comerciale, de
dreptul familiei, litigii de fond
funciar ºi am rãmas impre-
sionat. Paleta medierii este
extrem de largã, dar cred cã ºi
judecãtorii, ºi avocaþii trebuie
sã renunþe la rezerve ºi sã o
susþinã. Se va clãdi totuºi,
încetul cu încetul, încrederea
între profesiile de drept ºi
profesia de mediator.

Orice piedici ar mai exista
însã, aº vrea sã vãd mai multe
medieri decât mediatori. (A
consemnat DANIELA BEALE)

Euro coboarã sub pragul de 4,53 lei
Dupã o deschidere în jurul pragului de 4,53

lei, nivel identic cu cel de la închiderea de marþi,
ºi atingerea unui maxim de 4,5380 lei, cursul
euro a fost anunþat la 4,5301 lei, faþã de 4,5379
lei, acum douã zile. La ora 14, leul revenea pe
apreciere, cotaþiile coborând la 4,5240 –
4,5270 lei, evoluþie în ton cu cea a monedelor
din regiune.

Cursul dolarului american a coborât de la
3,3514 lei, care a reprezentat maximul
ultimelor patru luni, la 3,3447 lei. Francul
elveþian a fost singura valutã care cunoscut o
uºoarã creºtere, media urcând de la 3,6689 la
3,6696 lei.

Pentru perioada urmãtoare ne putem aºtepta
la o uºoarã apreciere a leului. Tendinþa ar putea
fi inversatã în cazul cã agenþiile financiare
Moody’s ºi Fitch vor decide, la finalul
sãptãmânii, scãderea ratingurilor Germaniei ºi
Franþei.

În regiune, moneda polonezã se tranzacþiona
faþã de cea europeanã la 4,163 – 4,17 zloþi, valori
apropiate de cele de marþi, iar cea maghiarã,
care s-a depreciat acum douã zile la 303,2
forinþi, se întãrea la 301,7 – 302,8 forinþi.

Perechea euro/dolar se tranzacþiona la
1,3533 – 1,3579 dolari, investitorii arãtându-se
indeciºi în lipsa unor date economice fun-

damentale. Ei aºteaptã viitoarele decizii de
politicã monetarã pe care le va lua Rezerva
Federalã americanã, la întâlnirea comitetului
sãu monetar care se va desfãºura între 28 ºi 29
ianuarie.

Majoritatea analiºtilor anticipeazã o nouã
scãdere a programului de relaxare cantitativã,
care se ridicã, în prezent, la o sumã lunarã de
75 miliarde dolari, faþã de 85 miliarde dolari
în 2013.

În piaþa la termen de la Sibiu, euro se
tranzacþiona pe martie la 1,3525 – 1,3567
dolari iar uncia de aur cu scadenþa februarie la
1.242,2 dolari. (RADU GEORGESCU)
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