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COMUNICAT DE PRESĂ
Referitor la dosarul nr. 615/33/2013 având ca obiect controlul averilor (Legea
115/1996) privind pe Păcurar Ioan în contradictoriu cu Agenţia Naţională de
Integritate aflat pe rolul Curţii de Apel Cluj, facem următoarele precizări:
Dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel Cluj la data de 8 mai 2013 ca
urmare a sesizării formulate de Comisia de Cercetare a Averilor de pe lângă această
instanţă. A fost introdus în sistemul ECRIS şi repartizat aleatoriu, primul de termen
de judecată fiind stabilit pentru data de 27.05.2013.
Dosarul a fost luat în discuţie în şedinţă publică, aflându-se pe lista de şedinţă
afişată la sala de judecată.
Totodată dosarul a fost pus la dispoziţia presei pentru studiu conform Ghidului
Privind Relaţia Dintre Sistemul Judiciar din România şi Mass-Media cu excepţia
actelor şi lucrărilor Comisiei de cercetare a averilor, care, potrivit art. 10 ^ 2 din
Legea 115/1996, nu sunt publice.
Motivul pentru care dosarul nu a putut fi vizualizat pe portalul instanţelor de
judecată a fost acela că, în momentul înregistrării, din eroare a fost menţinută funcţia
„confidenţial” existentă în cazul dosarului component aflat înaintea Comisiei de
cercetare a averilor, ale cărei acte şi lucrări nu sunt publice, aşa cum este prevăzut
în dispoziţiile art. 10 ^ 2 din Legea 115/1996
În prezent situaţia a fost remediată, dosarul nr. 615/33/2013 putând fi
vizualizat pe http://portal.just.ro/ şi www.curteadeapelcluj.ro, luându-se măsuri de
confidenţialitate doar pentru dosarul component al Comisiei de Cercetare a averilor.
În consecinţă, având în vedere caracterul public al şedinţei de judecată în care
s-a analizat dosarul nr. 615/33/2013 şi faptul că, imediat după primul termen, dosarul
a fost pus la dispoziţia presei, fiind studiat la data de 3.06.2013, iar în prezent acesta
este accesibil conform celor arătate, dreptul la informare al publicului este
respectat, neexistând vreo intenţie de favorizare a vreuneia dintre părţi.
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