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Alina Bica a fost condamnată deﬁnitiv; în alt dosar, achitată

Închisoare cu executare
Instanţa supremă a decis să
menţină decizia judecătorilor
pe fond şi să o condamne pe Alina Bica la 4 ani de închisoare
cu executare, în dosarul în care
este cercetat şi Adriean Videanu. Fostul ministru a fost achitat. Decizia este deﬁnitivă.
Magistraţii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) au decis,
marţi, menţinerea pedepsei de 4
ani de închisoare cu executare în
dosarul în care era acuzată de favorizarea făptuitorului, în care era
cercetat şi Adriean Videanu. Fostul ministru al Economiei a fost
achitat de către judecători. Decizia magistraţilor instanţei supreme este deﬁnitivă.
La ultimul termen de judecată,
procurorul DNA a cerut condamnarea Alinei Bica şi pentru infracţiunile pentru care a fost achitată
de prima instanţă, iar pedeapsa să
ﬁe majorată, dar și condamnarea
fostului ministru Adriean Videanu, achitat în faza de fond a procesului pentru complicitate la abuz
în serviciu.
În primă instanță, Alina Bica
a primit patru ani de închisoare
cu executare pentru favorizarea
făptuitorului, în vreme ce Adriean Videanu a fost achitat pentru
săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu.
Adriean Videanu a fost acuzat
de către procurorii DNA că şi-a
pasat acţiunile asupra cărora procurorii DIICOT instituiseră sechestru soţiei şi copilului, ulterior
acestea ﬁind scoase de sub seches-

tru de către Alina Bica.
Procurorii susţineau că, prin înstrăinarea acţiunilor, deşi se aﬂau
indisponibilizate ca urmare a
măsurii sechestrului, „inculpatul
Videanu Adriean s-a situat deja
în sfera infracţională”. În 25 februarie 2014, Alina Bica, printr-o
ordonanţă dată ca procuror-şef al
DIICOT, cu încălcarea prevederilor legale de competenţă, a ridicat
sechestrul asigurator dispus asupra acţiunilor lui Videanu.
Nicole Tender, soția omului de
afaceri Ovidiu Tender, a spus,
după ce a fost audiată în dosarul
Alinei Bica, că fosta șefă a DIICOT a plecat din Costa Rica și că
s-a mutat în Panama.

În alt dosar, achitată

Pe de altă parte, Instanţa supremă a decis achitarea Alinei Bica în
dosarul privindu-l pe afaceristul
Horia Simu, în care fostul procuror-şef DIICOT a fost condamnat
în primă instanţă la trei ani şi şase
luni cu executare pentru favorizarea făptuitorului. Decizia este
deﬁnitivă.
Instanţa a respins apelurile formulate de fostul şef al Agenţiei
Naţionale de Administrare Fiscală, Şerban Pop, şi de afaceristul Horia Simu, astfel că aceştia
rămân cu condamnările iniţiale
de cinci ani de închisoare cu executare pentru traﬁc de inﬂuenţă,
respectiv patru ani de închisoare
cu executare pentru cumpărare de
inﬂuenţă.
La ultimul termen, procurorul

In memoriam Mircea Malița
Nu demult ne-a părăsit un mare
român, acad. Mircea Malița, un
mare cărturar și diplomat, o personalitate complexă care și-a iubit
țara mai mult decât propria viață.
Mircea Malița s-a născut la 20
februarie 1927 la Oradea. Aripa morții, cu care s-a confruntat
când era copil, a învins-o (ﬁind
grav bolnav și-a revenit ca printro minune). De data aceasta aripa
morții a fost mai puternică și l-a
luat dintre noi pe marele român,
a cărui educație în matematică
s-a combinat în mod strălucit cu
știința diplomației și a ﬁlozoﬁei.
Mircea Malița, un savant de
talie europeană, a publicat studii
remarcabile de matematică și ﬁlozoﬁe traduse în 11 limbi, a fost
promotorul introducerii calculatoarelor în cercetarea vizuală.
A lucrat în conducerea Ministerului Afacerilor Externe între anii
1962-1970, apoi a fost ministru
al Educației, coordonator al Centrului Cultural European (1991),

membru al Academiei Române.
“Toate imperiile din jur – spune
Mircea Malița – i-au ajutat pe români de-a lungul istoriei doar să
se elibereze de un jug și i-au întins cu o seninătate imperială un
altul”.
(Din păcate acest nărav sclavagist nu a dispărut, România continuă să ﬁe în continuare pe nedrept
ținta unor atacuri nedrepte și nemeritate de la Comisia Europeană
și din marile capitale occidentale,
la care noi răspundem destul de
timid).
Kennedy, Nixon, Johnson, De
Gaulle, Margaret Thatcher, U
Thant, Ciu En Lai, Kissinger, Hariman, Alexander Haig, Ronald
Reagan, sunt câteva din marile
personalități ale lumii cu care
marele nostru diplomat a avut întâlniri și convorbiri în interesul
României. Mircea Malița a avut o
contribuție decisivă în acordarea
de către SUA României a “clauzei
națiunii celei mai favorizate”.

Moţiunea de cenzură sau

Cum se face opoziţia de... cacao
Moțiunea de cenzură a PNL
este intitulată „Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o
urgență națională!” şi urmează să primească votul ﬁnal în
ședința de azi a plenului reunit
al Camerei Deputaților și Senatului, începând cu ora 14.00.
Ex-preşedintele Traian Băsescu a comentat iniţiativa.

DNA a cerut pedeapsă cu închisoare orientată spre maximum
pentru toți inculpații, dar şi ca pedepsele de la apel să ﬁe mai mari
decât cele pronunțate de instanța
de fond. În acest dosar, magistraţii
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
au condamnat-o, pe 26 ianuarie
2017, pe Alina Bica, fostul procuror-şef al Direcţiei de Investigare
a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism (DIICOT),
la trei ani şi şase luni cu executare
pentru favorizarea făptuitorului,
încadrarea juridică ﬁind schimbată din luare de mită şi participaţie
improprie sub forma determinării
cu intenţie la săvârşirea fără vinovăţie a infracţiunii de abuz în serviciu în favorizarea făptuitorului.
Potrivit rechizitoriului DNA, în
2014, Şerban Pop ar ﬁ primit de la
Horia Simu aproximativ 230.000
de euro, cash şi sub forma a două
contracte de consultanţă judiciară,
pentru a interveni la conducerea
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în scopul
soluţionării favorabile a unui dosar penal al omului de afaceri. 

„Obiectiv, căderea Guvernului
Dăncilă! Cu moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă avem o problemă. PSD-ul ne
poate râde în nas după vot, chiar
dacă Ludovic Orban declară zilnic la toate televiziunile că este în
negocieri adânci dedicate reuşitei
moţiunii. Foarte probabil, nouă,
opoziţiei PNL, USR şi PMP, ne
vor lipsi cam 50 – 70 voturi pentru a atinge cifra magică a reuşitei, adică 233 voturi, ceea ce ne
va penibiliza inclusiv în faţa electoratului nostru într-un moment
în care PSD-ul lui Dragnea este
bine zdruncinat şi de evoluţia
economică a ţării dar şi de cea de
a doua condamnare a lui Dragnea. Printr-o moţiune de cenzură
depusă după mintea lui Ludovic
Orban, reuşim să-i facem cadou
lui Dragnea o victorie politică
în Parlament şi să scoatem PSDul din fundătura în care se aﬂă.
Oricum, până la votul de la moţiune obiectivul este căderea Guvernului Dăncilă şi instalarea lui
Ludovic Orban la Palatul Victoria”, a scris, ieri, președintele de
onoare al PMP, Traian Băsescu,

pe Facebook. Acesta a adăugat
că în urma votului de miercuri
al moțiunii de cenzură, liderul
PSD, Liviu Dragnea, va înregistra o victorie în Parlament, care
va veni ca „o gură de oxigen pentru un PSD sufocat de propria-i
mizerie”.
„După moţiune obiectivul va ﬁ
să ne lingem rănile. Oricum, cu
moţiunea l-am scos pe Dragnea
din diﬁcultate oferindu-i în mod
nechibzuit o victorie consistentă
în Parlament, în loc să-l lăsăm
să se zbată în mocirla propriilor
eşecuri şi a frământărilor interne
din partid. Să vedeţi de miercuri
seara propagandă PSD de marcare a victoriei la moţiune, care
vine ca o gură de oxigen pentru
un PSD sufocat de propria-i mizerie. Dar până atunci Ludovic
Orban, în entuziasmul lui, îşi
trâmbiţează pe toate televiziunile
negocierile şi succesul moţiunii.
Dar pasul următor, de după moţiune, măi Ludovice? Care este pasul următor? Desigur, ne facem
de rahat după care plecăm glorios în vacanţă. Oare de ce am dat
PSD şansa unei victorii politice
când se aﬂau în mare diﬁcultate?
Oricum, semnătura şi votul meu
susţin moţiunea. Dar oare vom
avea voturi câte semnături sunt
pe moţiune, măi Ludovice? P.S. –
Ludovice, dacă mă căutai, poate
îţi dădeam un sfat care să te ajute
să nu pari „inconştientul vesel” al
politicii româneşti”, a completat
Băsescu.

Fiind la studii în București, am
avut prilejul să-l ascult în aula
Universității timp de 4 ore, vorbind despre revoluția tehnicoștiințiﬁcă din lume. Profesorul
Mircea Malița a fost strălucit în
aulă, era o liniște nemaiîntâlnită,
noi, studenții, notam tot ce spunea profesorul. Ei bine: Mircea
Malița, în anii ‘60-‘70 a preﬁgurat viitorul omenirii, astăzi asistăm la toate cuceririle științei în
lume, despre care vorbea în acei
ani profesorul. Eram stupeﬁați,
eu ﬁind un tânăr mai optimist
am avut încredere în comunicarea științiﬁcă a domnului Mircea
Malița, dar mulți studenți apreciau că sunt fantezii. Am asistat în
aula Universității la prezentarea
de către domnul Malița a tezei
sale de doctorat “Teoria și practica
negocierilor” în fața unei comisii
alcătuite doar din academicieni. A
primit doar elogii și mulțumiri din
partea comisiei.
L-am cunoscut încă din anii
’70, am avut prilejul să-l întâlnesc
mereu, era o adevărată sărbătoare

să-l asculți pe cărturarul Mircea
Malița, un diplomat român de talia lui Nicolae Titulescu.
După 1990 l-am întâlnit la Universitatea din Oradea și odată l-am
întrebat când îl văd Președintele
României? S-a uitat la mine trist
și nu mi-a răspuns, doar spunându-mi că în condițiile în care s-au
înmulțit în România în progresie
geometrică căutătorii de nimic, nu
este posibil să avem în viitor ca
președinte un mare intelectual și
mai ales un mare român. Unde ar
ﬁ ajuns România cu un președinte
vizionar, cu un savant de talie
mondială! Eforturile sale pentru
țara lui, România, au fost “cât mai
mulți prieteni”.
Rămân surprins și mai ales
mâhnit, la trecerea sa în neﬁință,
n-am văzut decât anunțuri laconice, scurte, în loc de funeralii
naționale.
Nu voi uita niciodată onoarea
de a sta în preajma marelui cărturar de la care am învățat lucruri
înălțătoare, dar în primul rând să
am profesia de român, în speciali-

tatea apărarea valorilor naționale.
Secolul său a fost scurt, asemenea oamenilor de valoare ar trebui
să trăiască o veșnicie.
Prin ceea ce a făcut pentru România, Mircea Malița a intrat în
istoria noastră ca o mare personalitate, un mare român care a iubit
Țara mai mult decât propria viață.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace!
 Prof. Teodor DAVID

