
Titular de cazier judiciar fabricat 
 
Fiindu-mi necesar într-un demers pentru care era obligatorie prezentarea cazierului judiciar, în 
cursul lunii martie 2011 am cerut Secţiei de poliţie de care aparţin eliberarea – “pe loc”, potrivit 
procedurilor în vigoare – a certificatului de cazier judiciar. Din cauză că procedura menţionată mi- 
a fost refuzată, pe motiv că “figurez în evidenţele cazierului judiciar” (iar eu ştiam că nu exista 
niciun motiv pentru aşa ceva), m-am adresat conducerii Poliţiei pentru a clarifica lucrurile. Astfel 
am aflat că din vara anului 1996 eram înscris în evidenţele de cazier judiciar pe baza comunicării 
de către Tribunalul Bucureşti a unei hotărâri judecătoreşti, nedefinitive, prin care aş fi fost 
condamnat la “5.000 de lei amendă penală pentru calomnie prin presă” (la 18 iulie 1996 mi se 
comunicase că prin Sentinţa penală nr 2.517 din, atenţie, 13 septembrie 1996 fusesem astfel 
condamnat).. 
 
Este adevărat că la un moment dat, după ce fusesem trecut abuziv în rezervă, ştiam că am fost 
dat în judecată de un contraamiral, fost şef al Departamentului pentru Producţia de Apărare 
şi  Înzestrare a Armatei, despre care aveam informaţii şi scrisesem că a fost implicat în 
reprimarea revoltei muncitorilor braşoveni din noiembrie 1987. Însă în cele din urmă “procesul 
încetase”, contraamiralul retrăgîndu-şi plângerea. Prin urmare, nu a existat niciodată absolut 
niciun temei pentru a figura în evidenţele cazierului judiciar – astfel cum însăşi conducerea 
Poliţiei a recunoscut, în cele din urmă, răspunzînd cererilor mele de clarificare a acestor lucruri (şi 
precizîndu-mi, în esenţă, că înscrierea în cazierul judiciar fusese făcută, contrar legii, fără să existe 
o hotărâre judecătorească definitivă). 
 
Răspunderea pentru aceste lucruri revenea în principal Tribunalului Bucureşti, care a dispus 
înscrierea în cazierul judiciar a unei pretinse condamnări fără să fi existat o hotărâre 
judecătorească definitivă, dar şi Poliţiei, care trebuia să constate că nu sunt îndeplinite cerinţele 
legii în acest sens şi să nu facă un act contrar legii. Această din urmă precizare am făcut-o şi 
conducerii Poliţiei, care – atunci când, după insistenţe, mi-a dat informaţiile cerute – pretinsese că 
situaţia creată putea fi rezolvată dacă eu aş fi cerut “rectificarea datelor înscrise” (date despre 
care eu am aflat însă numai după aproape 15 ani de la înscrierea abuzivă în evidenţele care mă 
priveau). 
 
Clarificarea, atât de târzie, a acestor lucruri mă fac să cred că nu au fost câtuşi de puţin 
întâmplătoare şi că au putut fi opera oamenilor sistemului securist “post-comunist”, de care s-au 
folosit şi alţii, care, asemeni celor dintâi, au avut destule motive să nu privească cu simpatie ceea 
ce eu am făcut după 1989. Ştiu sigur că, după îndepărtarea din armată, responsabili la vârf ai 
Ministerului Apărării, au făcut tot ce au putut (fără să reuşească, în cele din urmă) ca să obţină o 
condamnare a mea (a se vedea, de exemplu, pe acest site, în secţiunea de Documente/ Alte 
documente, „Procesul intentat de ministrul Stănculescu şi comandantul Diviziei 57 Tancuri” şi 
„Procesul intentat de generalii Plăviciosu şi Trăistaru”.). Semnificativ mi se pare şi faptul că 
înscrierea mea, frauduloasă, în evidenţele cazierului judiciar s-a făcut la data de 29 iulie 1996, 
într-o perioadă în care victoria CDR în alegerile din toamna acelui an devenise tot mai 
probabilă iar numele meu era vehiculat în legătură cu desemnarea ca ministru al Apărării (la 
11 iulie 1996, ziarul România liberă a şi publicat un “profil” cu titlul „Valerian Stan, ministrul 
Apărării”). În lunile care au urmat, inclusiv în perioada scurtă în care am fost director al 
campaniei prezidenţiale a lui Emil Constantinescu (conducerea CDR mă desemnase în această 
poziţie la sfârşitul lunii iulie 1996), am aflat în mai multe rânduri că “prin dos” erau exprimate 
“anumite reţineri” în ce mă priveşte, formulate foarte confuz, ca orice intrigi netrebnice – ţin 
minte că la un moment dat cineva chiar a pomenit ceva despre “nu ştiu ce probleme cu 
cazierul”. Însă de fiecare dată am pus aceste lucruri pe seama zvonisticii otrăvite şi diversioniste 
din acea perioadă. Aproape la fel s-a întâmplat şi în toamna lui 1996, când, la sectorul de care 
aparţineam, am făcut cerere de înscriere în PNŢCD (fusesem solicitat să candidez la alegerile 
parlamentare). Un secretar sau o secretară de la sector mi-a spus că “cineva important de la 
partid” (am rămas cu impresia că Remus Opriş sau Dudu Ionescu, cumva în legătură şi cu 
staff-ul lui Emil Constantinescu) ar fi cerut să nu fiu înscris până nu prezint cazierul judiciar; la o zi 
sau două, însă, s-a renunţat şi am primit carnetul de membru; pentru alte detalii se poate vedea, pe 
pagina de Documente/ Alte documente, „Controversă cu Zoe Petre, consilier principal al 
preşedintelui Constantinescu-Scrisoarea adresată la 13 septembrie 1996 lui Emil Constantinescu”. 
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Episodul acesta se adaugă altora asemănătoare, ce au urmărit discreditarea mea. Responsabili 
ai MApN au confirmat oficial, relativ recent, că din arhivele Ministerului a dispărut raportul prin 
care în noiembrie 1990 am cerut să nu fiu implicat în acţiunile militare care se pregăteau pentru 
intervenţia, “la nevoie”, împotriva participanţilor la mitingul Alianţei Civice din 15 noiembrie (s-a 
urmărit probabil să fiu discreditat, în acest fel, dat fiind că despre gestul din noiembrie 1990 şi 
despre raportul depus atunci vorbisem public în mai multe rânduri) – se poate vedea, pentru 
detalii, articolul “Complici împotriva adevărului”, publicat în 2009. În vara lui 2003, la câteva luni 
după ce o cunoscută publicaţie a exilului românesc, „Lumea liberă” de la New York, supusese 
discuţiei ideea ca eu să candidez anul următor la Preşedinţia României, Dan Pavel a lansat o 
carte acuzîndu-mă că aş fi determinat sinuciderea persoanei “care făcea curat” la Alianţa Civică 
şi că, la conducerea Departamentului de Control al Guvernului fiind, aş fi urmărit să distrug coaliţia 
la guvernare (acuzaţii asemănătoare celei din urmă îmi adusese, câteva luni mai înainte, tot 
printr-o carte, şi Emil Constantinescu); pentru detalii, se pot vedea, pe pagina de Documente/ Alte 
documente: „Cerere de chemare în judecată a lui Emil Constantinescu”, „Cerere de chemare în 
judecată a lui Dan Pavel”, „În dialog cu editorulu Lumii libere (şi câteva note ale acestuia)”. 
 

Postez mai jos corespondenţa avută cu Poliţia Română, în lunile martie şi aprilie 2011, pe tema 
cazierului meu judiciar. 
 
Pentru alte detalii asemănătoare privind prezenţa şi activitatea mea publică se pot vedea şi: 

-pe pagina de Documente/ Alte documente, „Controversa cu Zoe Petre, principalul 
consilier al presedintelui Emil Constantinescu” 

-pe pagina de Publicistică 2009, „Complici împotriva adevărului (si drept la replica refuzat 
de Libertatea)”. 

 
 

Pentru informaţii complete privind prezenţa şi activitatea mea publică se poate vedea pagina 
de Biografie cu trimiterile de acolo făcute. 
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----- Original Message -----  
From: Valerian Stan  
To: cazier@politiaromana.ro  
Sent: Friday, March 04, 2011 3:48 PM 
Subject: Domnului comisar sef de politie Constantin Predescu 
 
Domnului comisar sef de politie Constantin Predescu 
Director al Directiei cazier judiciar, statistica si evidenta operativa 
 
Domnule Comisar sef, 
 
Numele meu este Valerian Stan (CNP 1550504400854) si locuiesc in Bucuresti, 
sector 6, str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23 iar unitatea de poliţie de care apartin 
prin domiciliu este Sectia 22 de politie. 
 
La data de 4 martie 2011, am formulat la Sectia 22 cerere pentru eliberarea, pe 
loc, potrivit legii, a certificatului de cazier judiciar. Lucratorul Sectiei mi-a precizat 
ca nu imi poate primi cererea, fiind nevoie sa merg la Sectia 21 de Politie intrucat 
as figura in evidentele cazierului judiciar. Am mers la Sectia 21, unde mi s-a 
confirmat ca figurez in evidentele cazierului judiciar, mi-a fost primita cererea si 
mi s-a precizat ca va fi inaintata spre solutionare  Directiei de cazier judiciar si ca 
va trebui sa ma prezint pe data de 9 martie 2011, intre orele 15.00-16.00, pentru 
a-mi ridica certificatul solicitat. 
 
Fata de cele precizate, in temeiul prevederilor Ordonanţei Guvernului nr 27/2002 
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, formulez prezenta 
reclamatie solicitindu-va: 
 
1. sa mi se precizeze pe ce baza legala, pe baza caror inscrisuri figurez in 
evidentele de cazier judiciar 
 
2. sa mi se comunice in fotocopie un exemplar al inscrisurilor pe baza carora am 
figurat si figurez in evidentele cazierulu judiciar si sa mi se precizeze autoritatea 
publica care a comunicat Directiei de cazier inscrisurile mentionate si data la 
care a facut acest lucru  
 
3. in situatia in care, cu privire la persoana mea, in evidentele de cazier judiciar 
au fost/ sunt facute inscrieri prin incalcarea de catre angajati ai Directiei dvs a 
dispozitiilor Legii nr 290/2004 privind cazierul judiciar, va solicit sa mi se 
comunice masurile dispuse fata de persoanele responsabile sub acest aspect. 
 
Valerian Stan 
 
 
 
 
 

mailto:vs@valerianstan.ro
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R  O  M  A  N  I  A 
MINISTERUL  ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR 

 
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE 
Direcţia Cazier Judiciar, Statistica si Evidente Operative 

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal nr. 64 
 

 
 

 NESECRET 
 

Bucureşti 
 

Nr. 708724/CJ/S1/IV/15.03.2011 
 

Ex. unic 
  

 
          

                               Către, 
 

Valerian Stan 
                                            vs@valerianstan.ro  
 
 
 

 
Urmare a solicitării dumneavoastră adresată unităţii noastre – prin e-

mail –, vă comunicăm faptul că situaţia dumneavoastră juridică a fost 
analizată în conformitate cu reglementările legale în vigoare. 

În conformitate cu art. 15 alin. 1 lit. a din Legea 290/2004 republicată 
privind cazierul judiciar, aţi fost scos din evidenţa cazierului judiciar. 

Totodată, vă comunicăm faptul că, vă puteţi adresa unităţii de poliţie 
la locul de naştere ori de domiciliu/resedinta, unde funcţionează aplicaţia de 
emitere „pe loc” a certificatelor de cazier judiciar si este utilizată in vederea 
eliberării certificatelor numai pentru cetăţenii români care au atribuit CNP şi 
nu sunt înscrise in cazierul judiciar (nu sunt cunoscute cu antecedente 
penale). 

 
  

 

Cu stima, 
DIRECTOR,  

Comisar sef de politie  
PREDESCU CONSTANTIN 

 

mailto:e@gmail.com


----- Original Message -----  
From: Valerian Stan  
To: liviu.popa@politiaromana.ro  
Sent: Monday, March 21, 2011 11:14 PM 
Subject: Fw: Domnului comisar sef de politie Constantin Predescu 
 
Domnului Chestor de politie Dr Liviu Popa 
Inspector General al Inspectoratului General al Poliţiei Române  
  
Domnule Inspector General, 
  
Numele meu este Valerian Stan. 
La data de 4.03.2011, am adresat Domnului comisar sef de politie Constantin 
Predescu, Director al Directiei cazier judiciar, statistica si evidenta operativa, 
petitia de mai jos, petitie la care, la data de 16.03.2011, mi-a fost comunicat 
raspunsul pe care vi-l trimit atasat. 
Intrucat prin solutionarea petitiei mele nu s-a raspuns aspectelor sesizate prin 
aceasta, va rog sa aveti bunavointa sa dispuneti masurile care se impun in acest 
sens. 
  
Va multumesc, 
Valerian Stan  
E-mail: vs@valerianstan.ro  
Bucuresti, sector 6, str Tolbei nr 2, bl C59, sc 1, ap 23  
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----- Original Message -----  
From: Valerian Stan  
To: cazier  
Sent: Monday, April 11, 2011 10:52 AM 
Subject: Fw: raspuns cazier 
 
Domnului Chestor de politie Dr Liviu Popa 
Inspector General al Inspectoratului General al Poliţiei Române  
  
Domnule Inspector General, 
  
Va multumesc pentru raspunsul dat petitiei mele din 21 martie 2011.  
  
Referitor la afirmatia ca eu as fi avut prin lege posibilitatea sa cer rectificarea 
datelor inscrise in evidenta cazierului judiciar, va precizez ca eu am luat 
cunostinta despre aceste date numai cu ocazia raspunsului pe care 
Dumneavoastra l-ati dat, la 7 aprilie 2011, detaliat si raspunzand in buna parte 
solicitarilor mele din petitia pe care v-am adresat-o la 21 martie 2011 (ceea ce nu 
s-a intamplat in cazul raspunsului pe care Domnul Comisar sef de politiei 
Constantin Predescu mi l-a dat la 15 martie 2011). 
  
In consecinta, eu as fi avut in fapt aceasta posibilitate numai de la data 
precizata, din urma cu 4 zile, in timp ce Politia Romana - pe baza art  10 lit a) din 
Legea nr 7/1972, respectiv art 12 lit a) din Legea nr 290/2004 privind cazierul 
judiciar - avea obligatia (inca de acum aproape 15 ani, din 1996) sa nu inscrie in 
evidentele cazierului judiciar datele dintr-o hotarare judecatoreasca nedefinitiva, 
precum cea pe care instanta de judecata (incalcand in mod flagrant legea, din 
interese pe care astazi reusesc sa le inteleg foarte bine) a  transmis-o Politiei 
Romane. 
  
Cu stima, 
Valerian Stan 
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