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La scurt timp după ce Regele Mihai a primit ultima împărtășanie

Casa Regală a derapat în penibil
La reşedinţa privată din
Elveţia a Regelui Mihai s-a
lăsat cu bătaie. Deoarece nu
a fost lăsat să-şi vadă bunicul, aflat pe patul suferinţei
şi primind ultima împărtăşanie, nepotul său, Nicolae
Medforth-Mills, a încercat
să intre cu forţa în reşedinţă. Tentativa nepotului a fost
oprită tot cu forţa, incidentul
şocant pentru o casă regală
fiind devoalat printr-un comunicat de presă tocmai de
Casa Regală!

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, este acuzat de Casa Regală a României de tentativă de violare de
domiciliu, după ce ar fi forțat
ușa de la reședința din Elveția
a Majestății Sale, anunță Casa
Regală printr-un comunicat de
presă.
„În seara de marți, 7 noiembrie 2017, Nicolae MedforthMills a făcut o tentativă de violare a domiciliului Majestății
Sale Regelui, la reședința din
Elveția. Dl Medforth-Mills a
forțat ușa casei, implicând în
incident șase persoane, dintre
care trei colaboratori ai Casei
Majestății Sale. Dl MedforthMills a agresat fizic și verbal
trei persoane. Una dintre ele
prezintă răni corporale. În
final, el a fost împiedicat să
forțeze intrarea în casă. Majestatea Sa a făcut clar, de
mai multe luni de zile, faptul
că refuză să-și vadă nepotul,
lucru adus la cunoștință dlui
Medforth-Mills în repetate
rânduri”, transmite Biroul de
Presă al Regelui Mihai I. Potrivit sursei citate, incidentul
a survenit la doar o oră după
ce Regele Mihai primise Sfânta Împărtășanie de la trimisul
mitropolitului Iosif al Europei
Occidentale și Meridionale.

„Am vrut să-mi iau
rămas bun”

Nicolae Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai I, afirmă
că prin încercarea de a-l vizita
pe fostul suveran a dorit doar
să își vadă bunicul și să își
ia rămas bun și susține că nu
acesta ar fi decis să nu îl primească.

Regele Mihai şi principele Nicolae, pe vremea când nepotul nu a fost declarat „indezirabil”
„Regret enorm că aceste comunicate de presă ale Casei
Regale lezează profund, mai
ales în aceste momente grele, imaginea a ceea ce ar trebui să însemne Casa Regală a
României, a istoriei acesteia,
a valorilor morale și a ținutei
demne pe care bunicul meu și
înaintașii lui au încercat mereu
să le trăiască și să le păstreze.
Eu, Nicolae, am vrut doar să
îmi văd bunicul și să îmi iau
rămas bun, într-un mod liniștit,
respectuos, așa cum este
creștinește. Nu am fost lăsat
nici acum, nici în alte dăți când
am vrut să îl văd. Nici măcar în
perioada exilului, noi, bunic și
nepot, nu am fost despărțiți și
amândoi am prețuit această legătură de sânge. Cunoscându-l
atât de bine, nu cred că el este
cel care a decis ca noi să nu ne
mai vedem. Dimpotrivă, știu
că și-ar fi dorit mult”, a scris
nepotul fostului suveran pe
Facebook. El se declară dezamăgit și profund îndurerat de
încrâncenarea membrilor Casei Regale. Reacţia lui survine
după ce casa Regală a transmis un nou comunicat în care
se preciza că mama sa, Alteța
Sa Regală Principesa Elena, se
declara „dezamagită și îngrijorată” de comportamentul fiului
său.
„Sunt dezamăgit și profund îndurerat de încrâncenarea membrilor Casei Regale

Principesa Margareta şi soţul ei, Radu

precum și a mamei mele, de
ușurința și lipsa de respect
cu care aceștia aruncă efectiv
către presă niște comunicate
agresive, defăimante și nejustificate, acum în aceste momente în care ar fi nobil să dăm
dovadă de respect și să trecem
peste cine știe ce ambiții personale. Pentru mine, bunicul
meu rămâne depozitarul unor
valori morale pe care aleg să
le respect și să mi le însușesc.
Din respect pentru el și pentru
înaintașii mei, pentru istoria pe
care aceștia au scris-o, nu mă
voi lăsa discreditat de aceste
jocuri nefericite și fără sens.
Le reamintesc tuturor că iubirea și respectul unui popor se
câștigă, nu se obțin cu forța”,
a mai scris Nicolae Medforth
Mills.

„A dat dovadă
de dispreţ”

Principesa Elena a transmis
ieri că faptele fiului său Nicolae Medforth-Mills sunt „profund greșite, moral și uman”,
acesta dovedind „dispreț față
de România, față de poporul
ei și față de principiile Casei
Regale”.
„Sunt foarte dezamăgită și
îngrijorată de faptele fiului
meu, Nicolae. Prin comportamentul său din zilele trecute,
Nicolae a nesocotit intimitatea,
suferința și demnitatea tatălui
meu, Regele Mihai. (...) Faptele lui Nicolae din aceste zile
sunt profund greșite, moral și
uman. Fiul meu a dat dovadă
de dispreț față de România,
față de poporul ei și față de
principiile Casei Regale. Pentru mine, ca mamă, acest aspect este devastator”, afirmă
principesa Elena, potrivit unei
declarații transmisă de Biroul
de Presă al Majestății Sale Regelui Mihai I.
„Chiar Regele, primind vestea căsătoriei fiului meu, i-a
transmis lui Nicolae, într-o
scrisoare privată din 4 august
2017, că este profund întristat
că Nicolae nu a făcut nimic
pentru a clarifica paternitatea

presupusului său copil, o fetiță
de aproape doi ani. Aceasta
arată o lipsă de responsabilitate inacceptabilă. La cea mai recentă vizită a mea la Aubonne,
în luna august, tatăl meu mi-a
confirmat personal decizia sa
de a nu-l primi pe Nicolae, lucru cunoscut de fiul meu. Regele Mihai a făcut cunoscut,
de câteva ori chiar în scris, că
motivul deciziei de a-i retrage
lui Nicolae titlul regal este că
fiul meu nu are calitățile necesare pentru o poziție în Casa
Regală a României”, se arată în
anunțul de ieri al Casei Regale.
„Mă întristează profund și
nu înțeleg agresivitatea CR de
a face tot posibilul de a mă împiedica să îmi văd bunicul și
de a-mi discredita imaginea.
Nu voi intra în acest joc murdar. Voi alege să-mi respect
bunicul în aceste momente dificile, pentru că așa se cuvine
și așa este creștinește”, a scris
Nicolae.
În cursul zilei de luni, Casa
Regală a anunțat că starea
generală a Regelui Mihai s-a
agravat și prezintă o slăbiciune
accentuată.

Povestea unei
excluderi neaşteptate

Nicolae, în vârstă de 32 de
ani, a primit titlul de principe
în 2010, iar din 2008 a participat la diferite acţiuni, ecologiste şi caritabile. Biroul de Presă
al Regelui Mihai I a anunţat,
pe 11 august 2015, printr-un
comunicat de presă, că Regele
Mihai I a semnat un document
prin care a retras nepotului său
Nicolae, fiul Principesei Elena,
titlul de „Principe al României” şi calificativul de „Alteţă
Regală”. De asemenea, Regele
Mihai I l-a exclus pe Nicolae
din linia de succesiune la Coroana României.
În comunicat se specifica
faptul că „Regele Mihai a luat
deciziile de mai sus cu gândul
la România timpurilor care vor
veni după încheierea domniei
şi vieţii fiicei sale, Margareta,
Custodele Coroanei”. n

Proiectul Legilor justiției

CSM, aviz negativ

Magistrații Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au votat ieri emiterea unui
aviz negativ în cazul proiectului Legilor
justiției, variantă trimisă spre analiză de
către Parlament.
Decizia a fost luată cu majoritate de voturi,
după ce 11 magistrați au votat pentru avizarera
negativă a inițiativei legislative care vizează
sistemul judiciar, iar alți șapte pentru avizarea
pozitivă. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a discutat, în ședința de joi, timp de
aproximativ trei ore pe marginea proiectului de
modificare a legilor justiției asumat de coaliția
PSD-ALDE.
DIICOT, DNA și Parchetul General s-au
pronunțat împotriva noului proiect de modificare a legilor justiției. De asemenea, aceeași
opinie au avut-o și două asociații de magistrați,
respectiv Asociația Procurorilor din România
și Forumul Judecătorilor.
Coaliţia PSD-ALDE a prezentat, săptămâna
trecută, ca iniţiative legislative trei proiecte,
respectiv modificarea Legii CSM, modificarea
Legii privind organizarea judiciară şi modificarea Statutului judecătorilor şi procurorilor.
Potrivit formei Legilor Justiţiei propusă de
PSD-ALDE, preşedintele României apare în
procedura de numire a șefilor de parchete, însă
nu și în cea de revocare. Totodată, ar urma
să se înființeze o direcție de investigare a
magistraților care va fi în subordinea Parchetului General.
Cât privește Inspecția Judiciară, aceasta ar
urma să fie subordonantă Consiliului Național
de Integritate a Judecătorilor și Procurorilor
și Inspecției Judiciare și statutul inspectorilor judiciari, o structură care ar urma să se
înființeze.
Proiectul Legilor justiției a fost modificat în
Parlament, față de forma inițială transmisă de
Ministerul Justiției. Avizul inițial dat de plenul
Consiliului Superior al Magistraturii pe forma
înaintată de instituția condusă de Tudorel Toader a fost tot negativ. n

Şefa DNA, la Viena

Statutul magistratului,
în pericol
Procurorul șef al DNA, Laura Codruța
Kovesi, a vorbit, în cadrul unei reuniuni
privind lupta anticorupție, care a avut loc
la Viena, despre modificarea legii privind
statutul magistratului, precizând că, dacă
va fi adoptată, va institui un control politic
asupra activității procurorilor.

„Cea mai mare provocare este acum păstrarea independenței magistraților. Zilele acestea
se dezbate în Parlamentul român o lege vizând
statutul magistraților, care daca va fi aprobată,
va afecta grav independența justiției și va institui un control politic asupra activității procurorilor. De aceea, recomandările de la Jakarta
devin tot mai actuale și mai importante. Chiar
dacă provenim din sisteme juridice diferite,
problemele noastre vizând independența și
eficiența în combaterea corupției sunt aceleași.
(..) O soluție viabilă este si adoptarea unor
declarații publice ale agențiilor anticorupție
care să atragă atenția asupra pericolului de
limitare a independenței”, a declarat Laura
Codruța Kovesi.
Procurorul șef al DNA s-a referit modificarea legilor justiției, proiect aflat în Parlament.
Printre propunerile din legea privind statutul
magistratului se află înființarea unei direcții
de investigare a judecătorilor și procurorilor,
în cadrul Parchetului General, și excluderea
președintelui României din procedura de revocare a șefilor de parchete.
O altă modificare din legile justiției se referă
la crearea unei instituții în subordinea căreia să
treacă Inspecția Judiciară.
Procurorul șef al DNA a făcut declarațiile
la Viena, unde a participat la evenimentul cu
tema Analizarea principiilor de la Jakarta:
întărirea independenței și eficienței agențiilor
anticorupție, organizat în cadrul celei de-a
șaptea Sesiuni a Conferinței Statelor Părți
(COSP) la Convenția ONU împotriva Corupției
(UNCAC). La eveniment au participat șefi ai
autorităților anticorupție, practicieni și experți
anticorupție din întreaga lume. n

