18.10.2013

DREPT LA REPLIC

Referitor la materialul prezentat de Televiziunea Tele M Ia i
în emisiunea ” tiri ” la ora 18.00 i ora 21.00, edi iile din data de
16.10.2013, intitulat ” Impar ialitatea i independen a lipsesc din
justi ia român ”, material care se afl i pe site-ul televiziunii,
Curtea de Apel Ia i face urm toarele preciz ri:
În cadrul materialului realizat la Curtea de Apel Ia i de c tre
reporterul televiziunii Tele M Ia i, domnul judec tor Miguel Angel
Casan Llopis a acordat un interviu în care, printre altele, se referea la
faptul c a avut ocazia s constate c în cadrul proceselor aflate pe
rolul instan elor noastre exist
i complete formate din doi
judec tori, în condi iile în care legisla ia rii domniei sale nu
con ine aceast prevedere.
Difuzarea de c tre postul de televiziune Tele M Ia i a
cuvintelor domnului judec tor Miguel Angel Casan Llopis, scoase
din context, ca reprezentând concluzia tras de judec torii europeni
afla i la Curtea de Apel Ia i, nu corespunde realit ii.
Membrii delega iei formate din cei ase judec tori europeni
afla i la Curtea de Apel Ia i în perioada 14-18.10.2013 se arat cu
adev rat dezola i de modul în care au fost prezentate primele lor
concluzii în emisiunea de ” tiri” a postului de Televiziune Tele M
Ia i în edi iile din 16.10.2013, deoarece acestea nu corespund
experien ei i impresiilor domniilor lor dup prima s pt mân la
Ia i. Domnul judec tor Miguel
Angel Casan Llopis face
urm toarele preciz ri: ” Este adev rat c în sistemul nostru de drept
nu exist complet de doi judec tori, dar aceasta este o problem
procedural , care nu are leg tur cu independen a i impar ialitatea.
Necunoa terea de c tre noi în profunzime a procedurilor din
România i poate o traducere inexact au dus la aceast impresie.

Dimpotriv , pe parcursul acestor zile am constatat profesionalismul
colegilor no tri magistra i români, concluzia fiind una pozitiv ”.
În acest context, v solicit m s difuza i acest drept la replic
în cadrul emisiunii de tiri a postului de televiziune Tele M Ia i, în
acelea i condi ii de emisie în care a fost difuzat materialul ini ial, cu
precizarea c interpretarea i traducerea interviului luat domnului
judec tor Miguel Angel Casan Llopis au fost realizate de c tre
redac ia televiziunii Tele M Ia i. De asemenea, v solicit m ca
aceste men iuni s fie postate i pe site-ul televiziunii.
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