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Către D-na Livia Doina Stanciu judecător

București

Stimată Doamnă!

Atenția comunității maghiare din Transilvania se concentrează din ce în ce mai mult, în aceste luni, în
jurul alegerilor locale care se apropie. În curând se împlinesc cinci ani de când Direcția Națională
Anticorupție (DNA) l-a arestat preventiv pe primarul din Târgu Secuiesc. Atunci nu am bănuit că și alții
vor urma traiectoria lui Rácz Károly. În acest moment, există cazuri similare în Gheorgheni, Miercurea
Ciuc și Sfântu Gheorghe: primarii din aceste localități au fost arestati în urma propunerilor de arestare
preventivă formulate de către procurorii DNA.

Reamintim pe scurt faptele, pentru conformitate:

Târgu Secuiesc: în 11 martie  2011,  procurorii  au organizat  un flagrant  în urma căruia l-au
reținut pe primarul Rácz Károly. În urma încheierii penale a judecătorului de la Tribunalul
Covasna,  primarul a fost  arestat  preventiv pentru 29 de zile și  a  fost  condus,  în cătușe,
în  arestul  poliț iei  județene.  După  mai  mult  de  10  înfățișări  și  numeroase  amânări  în
cauza, în 14 decembrie 2012 Tribunalul l-a condmanat pe Rácz Károly la pedeapsa de 4
ani închisoare cu suspendare sub supraveghere înterzicându-I dreptul de a mai fi ales în
autoritățile  publice  sau  în  funcții  publice  elective  și  dreptului  de  a  ocupa  o  funcție
implicând exercițiul autorităț ii de stat.

În  20  decembrie,  Rácz  a  atacat  sentința  instanței,  iar  în  urma  deciziei  Curții  de  Apel
Brașov,  în  24  aprilie  2013,   acesta  a  fost  achitat.  În  8  iulie  2013,  procurorii  DNA au
declarat  recurs,  iar  în  9  decembrie  2013,  în  urma  deciziei  Înaltei  Curți  de  Casație  și
Justiț ie, recursul a fost respins, iar Rácz Károly a fost achitat definitiv. 

Gheorgheni:  La finalul  lunii  ianuarie  2015 a  fost  pornită  ancheta DNA împotriva  primarului  Mezei
János care a fost suspendat din funcție. În urma primei sentințe, primarul, aflat în arest la domiciliu, nu
a avut voie să părăsească locuința fără aprobarea autorităților.  Situația s-a agravat:  în 18 martie,
Curtea de Apel a modificat sentința, iar primarul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. În 17 aprilie,
el  a fost “eliberat”:  măsura arestului  preventiv a fost înlocuită cu măsura preventivă a arestului  la
domiciliu. Din nou, a putut să părăsească locuința doar cu acordul poliției.  La finalul lunii mai, Mezei
János a fost trimis în judecată de DNA. Ulterior,  măsura preventivă a arestului  la domiciliu a fost
înlocuită cu măsura controlului judiciar.

Miercurea Ciuc: ancheta DNA împotriva primarului Ráduly Róbert Kálmán a fost pornită la finalul lui
aprilie 2015.  Procurorii  DNA au percheziționat  sediul  Primăriei  Miercurea Ciuc,  precum și locuința
primarului. Primarul reședinței de județ suspendat din funcție și aflat în arest la domiciliu a fost trimis
în judecată pentru săvârșirea infracțiunii  de abuz în serviciu constând în trei acte material, în



concurs cu infracțiunea de conflict de interese.

În iunie 2015, primarul și-a dat demisia din funcție. În 1 februarie, 2016, Tribunalul Harghita amânat
judecarea cauzei după ce DNA a cerut strămutarea procesului,  iar pe 26 februarie  Curtea de Apel
Mureș a decis ca procesul să fie continuat la Tribunalul din Târgu Mureș.

Sfântu Gheorghe: în 17 februarie, 2016, la primele ore ale dimineții, casa primarului Antal Árpád a fost
percheziționată, iar percheziția a continuat la biroul său de la Primărie. În aceeași zi, după masa,
primarul a fost  dus la București.  El  a fost  acuzat  de abuz în serviciu.  Împotriva acestuia s-a luat
măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile, fiindu-I interzis exercitarea funcției de primar.

Scenariile acțiunilor îndreptate împotriva primarilor menționați sunt asemănătoare. Merită subliniate
acele elemente care sunt similare în fiecare dintre cazuri: acțiunile au loc dimineața devreme, sunt
acțiuni în sistem “raid” la locuințele sau birourile primarilor; în toate cele patru cazuri, s-au asigurat ca
presa să fie prezentă la ridicarea primarilor;  în toate cele patru cazuri primarii au fost duși de către
mascați – la primărie, în arest sau la microbusul care îi ducea la București. 

Opinia publică a comunității maghiare a apreciat mult timp și în multe cazuri activitatea, anchetele
Direcției  Naționale Anticorupție.  Cu toate acestea,  modalitățile prin care s-a acționat  în cele patru
cazuri  menționate pun sub semnul întrebării  respectarea drepturilor omului.  De ce este nevoie ca
ancheta să înceapă în zori și, mai mult, de ce e nevoie să se dea buzna în casa familiei acelui om,
casă în care se află și alți membri ai familiei, copii nevinovați care asistă la ducerea suspectului?!
Aceste  modalități  au  fost  implementate  de  imfama  Securitate  și  tocmai  din  această  cauză
trezesc amintiri  urâte, ca să nu mai menționăm de starea emoțională a membrilor  șocați
ai familiei. 

Prin  aceste  proceduri,  autorităț ile  nu  protejează  societatea,  ci  înfățișează  suspecți  ca
fiind  infractori,  suspecți  care ar  trebui  să  beneficieze de prezumția  de nevinovăție.  Prin
asemenea  acțiuni,  DNA a  creat  antipatie  în  rândul  populației  și  își  afectează  propria
imagine.  Pe  baza  căror  regulamente  au  loc  aceste  percheziț ii  de  tip  raid,  precum  și
arestările preventive?

Privind  tărăgăneala  proceselor  judiciare  se  ivește  posibilitatea  cum  că aceste  procese
sunt  iniț iate  din  scop  politic,  fără  a  avea  temei  juridic.  Cine  și  când  va  da  răspuns
adecvat la această haită polit ică la care se face referire în mai multe locuri?

Având în vedere că este vorba de primari de etnie maghiară care au fost ridicați din zone
locuite  în  majoritate  de  maghiari,  situația  este  cu  atât  mai  sensibilă  și  necesită  o
abordare mai chibzuită. Nu e nevoie ca relația dintre comunitatea maghiară și autoritățile
române  să  fie  îngreunată  de  acțiuni  asemănătoare  cu  cele  menționate,  astfel  că  vă
rugăm  în  mod  deosebit  ca  astfel  de  situații  să  fie  abordate  cu  mai  multă  chibzuință  și
temeinicie. 

În numele Consiliului  Național Maghiar din Transilvania ne opunem procedurilor  utilizate
în cazurile de mai sus și solicităm clarificări în privința acestora. 

În numele președinției Consiliului Național Maghiar din Transilvania, 

Sándor Krisztina Tőkés László

președinte executiv președinte

Cluj-Napoca - Oradea, 2 martie 2016


