TRIBUNALUL BUCUREȘTI
SECȚIA CIVILĂ




Domnule președinte,

Subsemnatul Davidescu Lucian Viorel, cetățean român domiciliat în ____, în calitate de pârât, în contradictoriu cu reclamantul Cotoros Mircea Nicolae, cu domiciliul în ____, în dosarul  nr. 19359/3/2018.




Invoc următoarele excepții:

Excepția prescripției extinctive.
Articolele publicate de subsemnatul, la care face referire reclamantul, au fost publicate în 25 ianuarie 2014 (Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi”) respectiv 28 ianuarie 2014 (Apăraţi-l pe Nelu Neacşu!), iar reclamantul a luat deîndată cunoștință de existența lor, după cum dovedește însăși corespondența publicată în cel de-al doilea articol. 
Prin urmare, dreptul material la acțiune al domnului Cotoros Mircea Nicolae s-a stins în data de 28 ianuarie 2017, conform art. 2517 Cod Civil. Cererea de chemare în judecată a d-lui Cotoros a fost depusă în data de 7 iunie 2018, adică la aproape un an și jumătate după expirarea termenului de prescripție, motiv pentru care solicit instanței să respingă acțiunea ca urmare a intervenției prescripției extinctive.
Excepția netimbrării.
Deși solicită „daune morale”, reclamantul își argumentează cererea prin trimiterea la presupuse daune materiale provocate de faptul că nu ar reuși să își găsească un loc de muncă mulțumitor, caz în care suma de 100.000 de euro solicitată reprezintă veritabile daune materiale, pe care reclamantul ar trebui să le probeze și pentru care ar trebui să achite o taxă de timbru de aproximativ 8200 RON. 
Cum în cererea de chemare în judecată nu se face referire la nici un fel de taxă de timbru achitată rog instanța ca, în lipsa achitării acesteia până la primul termen de judecată, să respingă acțiunea ca netimbrată.

Excepția lipsei calității procesuale în cazul SC Riscograma SRL respectiv Societatea Academică din România.
SC Riscograma SRL nu are calitate procesuală, deoarece nu există raporturi juridice directe sau indirecte cu site-ul riscograma.ro, care îmi aparține în nume personal. SC Riscograma SRL a fost înființată în 2011, la doi ani după înregistrarea site-ului, nu a derulat nici un fel de activitate comercială și este în prezent inactivă. Singurul lucru în comun cu riscograma.ro este numele, fapt insuficient pentru a atrage calitatea procesuală a SC Riscograma SRL. Faptul că site-ul riscograma.ro este deținut de mine ca persoană fizică putea fi ușor verificat de reclamant prin interogarea registrului ROTLD.
În cazul calității mele de editor coordonator al romaniacurata.ro, aceasta a început din luna decembrie 2017. Colaborările mele anterioare cu Societatea Academică din România nu au presupus vreo răspundere de tip editorial, funcția respectivă fiind deținută în perioada invocată de reclamant (2014-2015) de d-l Mihai Goțiu. De asemenea, nu sunt autorul nici unui articol de pe romaniacurata.ro referitor la subiectul în cauză și nici nu am contribuit în vreun fel la decizia de publicare a acestora.
Faptul că alte articole publicate de romaniacurata.ro sau de alte mass media citează articolele mele inițiale, din ianuarie 2014. nu a fost în atribuțiile mele, iar din argumentația prezentată în cererea de chemare în judecată nu li se poate reține vreo culpă, reală sau ipotetică.
Pentru aceste motive, vă rog să dispuneți înlăturarea din proces a SC Riscograma SRL respectiv Societatea Academică din România.

Excepția inadmisibilității probei cu martori în cazul d-lui Iulian Dragu.
Unul dintre cei doi martori propuși de reclamant, d-l Iulian Dragu, nu îndeplinește criteriile legale privind utilitatea, pertinența și concludența mărturiei. Nu există vreo referire la domnia sa în tot cursul cererii de chemare în judecată iar calitatea sau implicarea domniei sale nu este precizată. Din informațiile disponibile public, rezultă doar că d-l Iulian Dragu că este un fost coleg de facultate al d-lui Cotoros (la Univ. Tiffin), ceea ce indică o posibilă legătură de interese între domnia sa și reclamant.
Apărarea pe fond

În fapt:
În data de 25 ianuarie 2014 am publicat pe blogul personal risograma.ro articolul Dezvăluirile lui Guccifer: Şeful SRI ştia de patru ani că firma lui Ghiţă „a pus la punct un sistem diabolic, bazat pe şpăgi”. Acesta are la bază o parte dintre documentele făcute publice de hacker-ul dezvăluit ca Lazăr Marcel Lehel și care constau în acest caz în corespondența electronică în formă brută purtată de directorul din acel moment al Serviciului Român de Informații, domnul George Maior.
Precizez că nu am avut niciodată vreun fel de contact cu „Guccifer”/ Lazăr Lehel Marcel sau vreun intermediar al său. Arhiva de date am descărcat-o din spațiul public, unde se afla și atunci și se află în continuare.
Dată fiind natura informațiilor conținute acolo, am considerat că interesul public excede caracterul ilicit al  modului în care datele au fost dobândite.
Practic, sub protecția confidențialității, o persoană care conform legii ar putea fi calificată drept avertizor de integritate (d-l Nelu Neacșu) îl informa pe șeful de la acea vreme al principalului serviciu de informații al României, d-l George Maior, asupra unei posibile încercări de fraudă comisă de firmele d-lui Sebastian Ghiță, un personaj public care avea deja multiple dosare penale (și care în prezent se sustrage înfăptuirii justiției).
Am scris întregul text pe un ton neutru și rezervat, punându-l în context cu relațiile dintre personajele publice menționate. De altfel, numele domnului Cotoros nici măcar nu apare în partea de text scrisă explicit de mine ci exclusiv în corespondența reprodusă.
Corespondența menționată relevă felul în care un responsabil al Comisiei Europene, d-l Karel De-Vriendt, a refuzat o întâlnire cu d-l Cotoros în afara cadrului formal - în cuvintele d-lui Cotoros, „m-a trimis la cules mure”.
Informațiile din articol au fost inițial confirmate implicit de d-l Nelu Neacșu, prin postarea link-ului către articolul riscograma.ro pe profilul său de LinkedIn cât și printr-un comentariu pe Facebook în care spunea explicit „Eu am curajul”, în data de 26 ianuarie 2014. Ulterior, d-l Neacșu a șters comentariul și și-a suspendat - provizoriu - profilul LinkedIn.
În după-amiaza zilei de 27 ianuarie 2014, la ora 17.12, d-l Nelu Neacșu mi-a trimis prin e-mail declarația notarială atașată de d-l Cotoros la dosar, prin care nega că ar fi autorul e-mailului către d-l Maior. La ora 19.05, însuși d-l Cotoros mi-a trimis un e-mail având drept atașament aceeași declarație notarială a d-lui Neacșu, cu pretenția de a „retrage” articolul.
Natura și succesiunea evenimentelor m-au determinat să devin îngrijorat referitor la situația d-lui Neacșu și la motivele care l-au determinat să facă o astfel de declarație, motiv pentru care am publicat în data de 28 ianuarie 2014 articoul „Apăraţi-l pe Nelu Neacşu!”, în care am reprodus corespondența cu cei doi și am făcut apel public la autoritățile statului să-i garanteze protecția și integritatea.
Pe de altă parte, indiferent de faptul că d-l Neacșu își retractează sau nu afirmațiile din corespondența cu d-l Maior, autenticitatea conținutului ajuns în spațiul public nu poate fi pusă la îndoială.
- Chiar dacă d-l Lazăr Marcel Lehel a intrat în posesia corespondenței în mod ilicit, datorită cantității și nivelului de detaliere, supoziția că ar fi intervenit asupra conținutului acestui e-mail este complet implauzibilă. Dacă, prin absurd, acesta era cazul, d-l Cotoros ar fi trebuit să se îndrepte împotriva d-lui Lazăr în calitate de potențial autor al falsului.
- Deși în declarația notarială d-l Nelu Neacșu susținea că va acționa în instanță publicațiile care vor continua presupusa „campanie de dezinformare”, domnia sa nu a căutat niciodată acest teoretic remediu.
- Chiar dacă d-l Nelu Neacșu își asumă sau nu faptul că a fost autorul corespondenței, este indubitabil că respectivul conținut a ajuns în mod efectiv la domnul George Maior, lucru care rezultă din faptul că atât el cât și SRI au recunoscut faptul că adresa yahoo a fost accesată de „Guccifer”, cât și din condamnarea efectivă pe care Lazăr Marcel Lehel a primit-o.
- Toate informațiile interceptate și publicate de „Guccifer” s-au dovedit autentice. Multe dintre subiecte au fost tratate pe larg de presa internațională, fără ca în vreun caz jurnaliștii să fie ținuți responsabili pentru modul ilicit în care a fost obținută informația inițial.
- În general, în cazul așa-numitelor „leaks” - scurgeri de informații electronice - responsabilitatea pentru modul de obținere a datelor aparține în mod exclusiv făptuitorilor, în vreme ce jurnaliștii și cetățenii sunt liberi să relateze conținutul, în virtutea dreptului la liberă exprimare și a dreptului publicului la informare. (CEDO 50376/09 / Gîrleanu v. România et al)
- Autenticitatea corespondenței în cauză nu a fost negată nici personajele principale ale articolului - d-nii George Maior și Sebastian Ghiță și, chiar dacă am insistat în mod repetat să clarifice, nici chiar de d-l Cotoros!
- Autenticitatea răspunsului remis către reclamant a fost confirmată de domnul Karel De-Vriendt, autorul ei, într-un e-mail pe care mi l-a remis în data de 30 ianuarie 2014 și pe care îl atașez la dosar.
Prin urmare, publicarea corespondenței a servit unui scop jurnalistic legitim, care nu a fost infirmat nici un moment.
În schimb, solicitarea d-lui Cotoros a fost exclusivă și excesivă: „retragerea” articolului, adică ștergerea lui completă, lucru imposibil prin prisma atât a integrității și deontologiei jurnalistice cât și a interesului public.
Însăși maniera de abordare a situației de către reclamant a fost de natură să confirme suplimentar mai degrabă decât să infirme autenticitatea corespondenței.
Reclamantul a refuzat, în repetate rânduri, orice remediu sau ajustare uzuală, cum ar fi publicarea unui punct de vedere, a vreunei nuanțări sau drept la replică, față de care mi-am manifestat toată deschiderea încă din primul moment, în cadrul corespondenței din data de 27 ianuarie 2014.
Ulterior, m-am întâlnit prima dată față în față cu d-l Cotoros, la solicitarea domniei sale, în data de 19 ianuarie 2016, la Starbucks Victoriei, pentru o discuție care a durat aproximativ trei ore și s-a desfășurat în termeni amiabili. Reclamantul m-a rugat să fie „off the record”, lucru pe care l-am respectat, și a revenit cu solicitarea să „dispară” articolul de pe internet. A argumentat că astfel are șansa să obțină un post de secretar de stat în guvernul Cioloș dar că i s-ar fi pus în vedere că trebuie mai întâi să-și rezolve problema asta.
L-am refuzat, explicându-i că așa ceva este inadmisibil, că subiectul continuă să fie de interes public și că informațiile sunt oricum disponibile pe internet - atât în formatul brut, publicat de sursa Guccifer, cât și sub forma zecilor de preluări ale articolului inițial.
De asemenea, i-am spus din nou că dacă are orice precizări de făcut - inclusiv sub forma unui interviu lămuritor, necondiționat în nici un fel, posibilitatea rămâne deschisă, lucru pe care l-a refuzat.
Reclamantul a încercat să îmi sugereze că d-l Nelu Neacșu „este un mincinos”, acuzație la care i-am răspuns că nu înțeleg ce interes ar fi avut să mintă într-o corespondență pe care la momentul respectiv o considera privată.
În plus, i-am indicat d-lui Cotoros posibilitatea să se adreseze Google în virtutea „dreptului de-a fi uitat” (directiva 95/46/EC) care i-ar fi dat posibilitatea să înlăture articolul în cauză din rezultatele căutărilor Google după numele lui propriu, păstrându-l însă în cazul căutărilor de interes general. D-l Cotoros a recunoscut, în acel moment, că nu știa despre această posibilitate.
A treia interacțiune cu d-l Cotoros a început în data de 19 martie 2018, când m-a căutat pentru a-mi propune o nouă întâlnire. I-am răspuns că are rost să o accept doar dacă va fi „for the record”, adică dacă are de adus clarificări publice față de situație, lucru pe care l-a refuzat (după cum rezultă din corespondența pusă la dispoziția instanței chiar de domnia sa), după care a început demersurile pentru cererea de chemare în judecată.
Vă rog să remarcați faptul că cererea de chemare în judecată a d-lui reclamantului este inconsistentă, domnia sa încercând pe alocuri să inducă în eroare instanța sau să eludeze anumite fapte lămuritoare.
Astfel, d-l Cotoros invocă în mod complet irelevant în cauză calitatea mea de editor coordonator la România Curată, deși aceasta începe din decembrie 2017, lucru pe care îl cunoaște și despre care de altfel a fost informat explicit, așa cum rezultă chiar din probatoriul pe care îl expune.
De asemenea, d-l Cotoros sugerează, fără a o spune explicit, că Lazăr Marcel Lehel ar fi fost condamnat pentru falsificarea datelor, ceea ce nu este cazul și n-a fost dovedit vreodată sau măcar vehiculat.
De altfel, d-l Cotoros evită în continuare să dezmintă veridicitatea conținutului prezentat, făcând în schimb referire strict la declarația notarială a d-lui Nelu Neacșu, în care de asemenea nu există vreo referire privind advertența sau inadvertența corespondenței expuse.
D-l Cotoros neagă doar existența corespondenței dintre Nelu Neacșu și George Maior, sperând că declarația notarizată a d-lui Neacșu ar fi o probă suficientă, însă evită să se pronunțe asupra conținutului efectiv dezvăluit, respectiv propria corespondență către propriii colegi, și care includea răspunsul primit de la d-l de-Vriendt.
Pe de altă parte, reclamantul evită să descrie modul și împrejurările prin care a obținut declarația notarială a d-lui Neacșu, pe care însă mi-a remis-o în aceeași zi ca și d-l Neacșu, la mai puțin de două ore distanță.
De asemenea, d-l Cotoros evită să ceară citarea ca martori a celorlalți participanți la corespondență evidențiați, care ar putea confirma sau infirma existența acesteia: domnii Dan Luca, Bogdan Padiu, Marius Olaru, George Stan, Bogdan Nedelcu respectiv George Maior.
În plus, d-l Cotoros pretinde în mod repetat și fals că aș fi intrat în posesia corespondenței în urma unei comunicări directe cu „Guccifer”, deși am indicat explicit încă de la începutul articolului că e vorba de date făcute publice de acesta, situație la rândul său verificabilă prin faptul că arhiva a existat și există în continuare în spațiul public.

Capetele de cerere ale d-lui Cotoros sunt excesive și neuzuale:
Retragerea completă a unui articol publicat contravine practicii judiciare și jurnalistice, remediile uzuale fiind publicarea de rectificări, drepturi la replică, puncte de vedere etc. Așa cum am arătat deja, și cum i-am pus în vedere în repetate rânduri reclamantului, am fost de la început dispus, și sunt în continuare, să-i public punctul său de vedere asupra faptelor.
În privința sumei despăgubirilor cerute, aceasta este nerezonabilă prin comparație cu orice reper real și, prin faptul că ele sunt justificate prin presupusa imposibilitate de a-și găsi un loc de muncă, reprezintă în fapt o pretenție de daune materiale disimulate sub titulatura de „daune morale”.
Presupusele consecințe profesionale invocate de reclamant nu par să își găsească susținere în realitate: astfel, de exemplu, în luna noiembrie 2016 d-l Cotoros a fost promovat în cadrul Deloitte. Potrivit informațiilor făcute publice chiar de reclamant, acesta a plecat de la Delloite în decembrie 2017 și și-a înființat propria afacere în februarie 2018. Îmi pare excesiv să pună în seama mea faptul că nu și-a găsit un loc de muncă mulțumitor în decurs de o lună sau că nu a reușit să găsească clienți în calitate de antreprenor debutant în primele trei luni.
În plus, consider că suma de „100.000 de euro” pretinsă, coroborată cu netemeinicia argumentelor, reprezintă doar o încercare de hărțuire judiciară.
Având în vedere cele de mai sus, concluzionez:
- Corespondența prezentată în cele două articole este reală iar publicarea ei servește unui interes public legitim. Numărul mare de preluări, citări sau dezvoltări ulterioare (doar parțial și selectiv enumerate de reclamant) dovedește tocmai interesul public ridicat asupra subiectului.
- Am verificat autenticitatea corespondenței, după cum certifică dovada anexată la dosar.
- Tonul prezentării este echilibrat și rezervat, având ca subiecți principali persoanele publice implicate (Sebastian Ghiță, George Maior) iar nu pe d-l Cotoros, decât în măsura în care domnia sa devine relevant.
- Conținutul efectiv al comunicării nu poate face obiectul dreptului la viață privată, întrucât informațiile conținute acolo se referă la activitatea în capacitate profesională a reclamantului, în relația cu o instituție publică, și este adresată unui număr mare de colegi din interiorul și din exteriorul companiei la care lucra.
- Am îndepărtat, încă de la publicare, datele personale reprezentând adresele de e-mail ale tuturor destinatarilor corespondenței, chiar și dacă ele puteau fi oricum ușor găsite în arhiva făcută publică de „Guccifer”.
- Mi-am arătat disponibilitatea, și chiar am insistat, fără succes, să public orice altă informație care să ajute la clarificarea punctului de vedere al d-lui Cotoros.
- Mi-am dovedit buna-credință, răspunzându-i d-lui Cotoros la corespondență, întâlnindu-mă cu domnia sa și chiar sfătuindu-l cum să amelioreze presupusele consecințe asupra propriei persoane.
- Reclamantul nu a urmărit și nu urmărește aflarea adevărului în cauză ci exclusiv suprimarea din spațiul public a oricăror referiri la o situație de interes public.
- Reclamantul clamează „reaua-credință” din partea mea dar nu reușește să o demonstreze în nici un fel. Refuzul unui jurnalist de a autocenzura un articol legitim nu poate constitui un argument în acest sens.
- În încercarea de a da consistență propriei argumentații, reclamantul fie invocă date și fapte vădit eronate sau trunchiate, de altfel simplu de verificat (deși diligența de care a dat dovadă în documentare sugerează că i-ar fi fost foarte ușor să le afle), fie recurge la omisiuni față de circumstanțe lămuritoare.
- Prin contrast, vă rog să remarcați că depoziția mea asupra faptelor este completă, precisă și consistentă.
- Chiar și la o lectură cazuală, independentă de detaliile și contextul prezentate mai sus, este evidentă natura legitimă a articolelor publicate, buna-credință a autorului și faptul că d-l Cotoros nu este vizat în mod direct.

În drept:
Consider că mi-am exercitat obligațiile profesionale cu bună-credință, în interesul public și în virtutea dreptului la liberă-exprimare așa cum sunt statutate ele de legile țării, de convențiile din care România face parte și de deciziile relevante ale CEDO.
Consider că elementele constitutive ale art. 1349 Cod Civil, pe care reclamantul își bazează cererea, nu sunt întrunite.

Din aceste motive, solicit instanței respingerea în totalitate a cererii formulate de reclamant.
De asemenea, solicit obligarea reclamantului la achitarea cheltuielilor de judecată.

Mijloace de probă:
Pentru demonstrarea celor de mai sus, înaintez corespondența cu d-l Karel de-Vriendt și solicit interogatoriul reclamantului Cotoros Mircea Nicolae.









Data											Semnătura

