Justitia este oarba – muta – surda
si schioapa
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De mult, America a încetat să mai ﬁe țara tuturor posibilităților, pentru că România a declasat-o
surprinzător de repede. Eu mi-am însușit o maximă devenită celebră: trăiesc în România și asta îmi ocupă tot
timpul. Sunt sigură că și dvs., cititorii, îmi dați dreptate. Aici, la porțile Orientului, lucrurile au altă noimă,
variabilele tind ca număr spre inﬁnit, iar soluțiile problemelor, asemenea. Justiția românească este atât de
oarbă, încât de mult și-a pierdut uzul funcțiunii. M-aș cataloga cel puțin tâmpită, dacă aș crede că justiția e bună
pentru a că uta Dreptate cu ea. Nu, nu-i așa, drept pentru care e mai bine să stai cât mai departe de ea Ori de
asta nu a scă pat nici primarul Râmnicului.
În rândurile care urmează am să vă spun o poveste revoltătoare despre cum se joacă nesăbuiții cu viața și
libertatea unui om, între un Tribunal și o Curte de Apel. Probabil că ați intuit că este vorba despre soarta
primarului Mircea Gutău care, săptămâna trecută, a trecut de la agonie la extaz. Ba a fost pus în libertate, ba i
s-a prelungit mandatul de arestare. Tribunalele eliberează, Curțile de Apel arestează!
Privind funcționarea Justiției din România, evenimentele care s-au derulat zilele trecute, mi-au lăsat un gust
amar. Singurul sentiment pe care-l pot simți acum, După derularea lor, este de scârbă Față de un sistem de
justiție bolșevic, putred până în măduva oaselor, cu care, chipurile, vrem să intrăm în Uniunea Europeană . Halal
Justiție! Niciodată nu am avut încredere în actul de justiție, mai ales pentru că în familia mea am trăit o
adevărată dramă, dreptatea ﬁind că lcată în picioare, cu zâmbetul pe buze de procurori și judecă tori. Așadar,
știu ce înseamnă procesele mimate și interminabile, procurori rău intenționați, judecă tori subiectivi, lacrimi,

durere și multă, multă speranță. Toate acestea mi-a fost dat să văd și la procesul primarului Gutău și al
viceprimarului Dicu din săptămâna care tocmai s-a încheiat.
Totul a început miercuri, 2 august a.c. când la Tribunalul Vâlcea s-a judecat procesul ce a avut drept obiect
revocarea sau menținerea măsurii arestării preventive a inculpaților Mircea Gutău și Nicolae Dicu. Cauza s-a
judecat în Camera de consiliu, cu ușile închise, în timp ce pe holurile Tribunalului din Vâlcea se aﬂau peste 200
de susținători ai lui Mircea Gutău. Timp de 2 ore, când a durat procesul, nimic nu a răzbătut din spatele ușilor
închise, păzite absurd de jandarmi. La terminarea lui, avocații celor doi au făcut câteva declarații, însă nimeni
nu putea intui ce se aﬂă în mintea judecă toarei Lucia Bărăscu. După încă o oră de așteptare, curajoasa judecă
toare a rostit verdictul în ședință publică : primarul Mircea Gutău a fost lăsat liber, iar lui Nicolae Dicu i s-a
prelungit mandatul cu încă 30 de zile. La auzul sentinței, mulțimea a izbucnit în aplauze.
A urmat calvarul așteptării. Ciudat, aproape 5 ore i-a luat judecă toarei Lucia Bărăscu ca să redacteze
hotărârea judecă torească și de a o trimite la IJP, pentru luare la cunoștință. Într-un ﬁnal, am aﬂat și de ce. În
biroul judecă toarei, s-au aﬂat 5 procurori ai DNA, care au presat-o să-și motiveze hotărârea în felul dorit de ei.
Asta pentru ca Mircea Gutău să nu ajungă acasă, printre ai lui, printre prieteni și printre cei 83% dintre electorii
care-l iubesc și-l vor mai vota o dată, împotriva celor ce i s-au întâmplat acum.
Numai că nu s-a potrivit să ﬁe așa și abia în jurul orelor 20.00 comunicarea Tribunalului a ajuns la IJP.
Sentința suna tare ciudat. Prin expresiile folosite, se punea în discuție dacă primarul trebuie să ﬁe liber sau nu.
Conducerea IJP nu și-a asumat răspunderea punerii DE ÎNDATĂ în libertate a primarului nostru, iar de la IGPR a
venit sfatul ca primarul să rămână în arest. Să nu-și asume curajul și demnitatea pentru punerea în aplicare a
soluției pronunțate. Temerea a cuprins pe mai toți cei aproape de caz.
După încă două zile, la Curtea de Apel Pitești s-a judecat recursul procurorilor DNA împotriva sentinței dată
de Tribunalul Vâlcea. O probă, încă una, de mai era nevoie, că în România Justiția nu e legată la ochi pentru că e
imparțială, ci și pentru că e oarbă este și astfel s-a dictat prelungirea mandatului de arestare al lui Mircea
Gutău. Sau poate că biata Justiție, oarbă, legată la ochi, are și două fețe, de vreme ce poate ﬁ și laie și bălaie,
cu aceeași Constituție, aceleași legi, iar în cazul nostru cu aceleași probe! Ce s-a schimbat de la Tribunalul
Vâlcea la Curtea de Apel Pitești? Nimic. Nici o probă în plus! Și, cu toate acestea, primarului Gutău i s-a mai
prelungit mandatul de arestare cu încă 30 de zile. Care a fost raționamentul pentru care i s-a prelungit
mandatul? Dacă ar ﬁ să judecă m După ceea ce există la dosar, iar eu am studiat dosarul, împotriva primarului
nu există nicio probă, în afară de denunțul lui Crinu Popescu. Doamnele procuror de la DNA, scenaristele
cazului, au trecut prin facultate precum gâștele prin apă, pentru că altfel ar ﬁ aﬂat și ele că denunțul nu poate ﬁ
considerat drept probă într-un dosar, decât dacă se mai coroborează și cu altele.
La Pitești, am asistat, în sală, la proces și priveam completul de judecată, format din 3 judecă tori, cu
neîncrederea omului trecut prin suferință. Și, deși, intuiam care va ﬁ rezultatul, mă gândeam că Dumnezeu va
face de data asta o minune. Mă rugam la el ca DNA să ne lase primarul în pace. Era și un preot cu noi. Se ruga și
Prea Cucernicul, zâmbind, superiorului său. O ﬁ primind vreun semn, mi-am zis. însă n-a fost deloc așa. La ora
17.00, președintele completului, piteșteanul Dumitru Diaconu, a intrat în sală și a citit verdictul cu ochii în
pământ. Nu avea curajul să ne înfrunte așteptarea. Ca un laș, supus ordinelor de la „žcentru” a provocat
calvarul. Primarul nostru a mai rămas încă 30 de zile în arest. Toți cei prezenți am împietrit. Mie îmi înlemnise
mâna pe reportofonul din geantă. Dezmeticiți, oamenii părăseau sala, strigând: „žRușine, v-ați mânjit”.
Prin fața ochilor mei, parcă se derula un ﬁlm de proastă calitate: Tribunalul București pune în libertate,
Curtea de Apel București, arestează, Tribunalul Vâlcea pune în libertate, Curtea de Apel Pitești, arestează din
nou. Acest joc de-a alba neagra cu libertatea primarului Mircea Gutău mi-a lăsat un gust amar. Mi-e tare teamă
că un cunoscut de-al meu a avut mare dreptate când a spus că pentru verdictul curajos dat în acest caz, Lucia

Bărăscu va ajunge judecă tor la Brezoi, iar procurorii DNA își vor continua nestingheriți seria fabrică rii probelor
din acest dosar. Slavă președintelui Băsescu care și-a tras și un organism care să-i consﬁnțească dictatura
prezidențială!
Magda Tolea

