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C\tre Tribunalul Vrancea
În aten]ia doamnei judec\tor Daniela Matache,

Solicitare de pres\

Ziarul de Vrancea deruleaz\ un proiect media în colaborare cu organiza]ia Freedom House Romania, intitulat “Supporting Investigative Journalism”, care vizeaz\ leg\turile politicului cu domeniul justi]iei în jude]ul Vrancea.
Se [tie c\ un dosar de corup]ie în care apare ca inculpat pre[edintele Consiliului Jude]ean Vrancea, dl Marian Opri[an, totodat\ lider jude]ean al organiza]iei PSD, a fost str\mutat la Cluj Napoca, dup\ ce DNA a insistat c\ judec\torii foc[\neni n-ar putea fi echidistan]i în judecarea spe]ei pentru c\ s-au bucurat de diferite beneficii (ex. locuin]e de serviciu) de la Consiliul Jude]ean condus de liderul politic amintit. 
Cum dumneavoastr\ ocupa]i o func]ie de conducere în justi]ia vr=ncean\, în calitate de fost pre[edinte al Judec\toriei Foc[ani p=n\ la începutul acestei luni, [i în prezent conduce]i Sec]ia Penal\ a Tribunalului Vrancea, iar so]ul dumneavoastr\, Iulian Matache, este secretar de stat în Ministerul Dezvolt\rii, recomandat de organiza]ia jude]ean\ a PSD, v\ rug\m s\ comenta]i dac\ între cele dou\ domenii de activitate ar putea exista interferen]e care s\ afecteze impar]ialitatea cerut\ de lege sau dac\ se exercit\ presiuni dintr-o parte c\tre cealalt\, a[a cum s-a vehiculat în ultimii ani. 
Faptul c\ a]i primit o locuin]\ de serviciu de la Consiliul Jude]ean v-a creat obliga]ii de natur\ adminsitrativ\ sau politic\ fa]\ de conducerea acestei institu]ii?
Situa]ia în care v\ afla]i va ap\rea în materialul realizat în cadrul acestui proiect, a[a c\ v\ solicit\m un punct de vedere scris cu privire la aceast\ situa]ie pentru a nu exista nici un fel de interpret\ri. În ciuda acuza]iilor vehiculate în spa]iul public nu v-a]i exprimat niciodat\ un punct de vedere public pe aceast\ tem\, fapt care ar putea aduce atingere imaginii justi]iei vr=ncene.
Preciz\m c\ solicitarea se bazeaz\ pe principiul “Audiatur et altera pars” prev\zut de Codul deontologic al jurnalistului. R\spunsul dumneavoastr\ ne poate fi furnizat în format electronic la adresa de e-mail: redactia@ziaruldevrancea.ro sau la fax: 0237/212.845.
În speran]a unui r\spuns neînt=rziat, v\ mul]umim pentru solicitudine. 
Silvia Vrîncianu Nichita, redactor [ef Ziarul de Vrancea

Iulia Cre]u, coordonator proiect media

