SCANDAL

Fără
precedent!

Oana Hăineală

Justiţia, în genunchi!
După ce ne-am tot lăudat, aici şi la
UE, cu marea reformare a Justiţiei
române, iată că oferim Europei proba
contrarie, cu un scandal fără precedent,
la chiar nivelul de vârf al sectorului
reformat, adică la Consiliul Superior
al Magistraturii! Nu mai puţin de
1600 de judecători, reprezentând 13
Curţi de Apel dintre cele 16 existente,
şi 105 Judecătorii din 178 au votat
în Adunările Generale revocarea
din funcţiile de membri ai CSM a
magistraţilor Alina Nicoleta Ghica
şi Cristi Vasilică Danileţ. Iniţiativa
de revocare, lansată de Asociaţia
Magistraţilor din România
(Preşedinte de onoare- Judecător
Viorica Costiniu), a fost suusă plenului
CSM, care a aprobat-o, cu 11 – 7
voturi pentru Ghica , respectiv 14 – 4
pentru Dănileţ! Măsura este fără
precedent în justiţia română şi ar fi
putut fi evitată dacă cei doi judecători
s-ar fi retras în momentul în care
constataseră că majoritatea celor care
i-au trimis în CSM le cereau demisia de
onoare. Iar pe acest fond al scandalului,
se tergiversează şi desemnarea noilor
şefi ai Parchetului General şi DNA, în
vreme ce şeful statului cere imperativ
acest lucru, ca şi excluderea din govern
a “ministrului penal Relu Fenechiu”.Nu
de alta dar, vizele Schengen bat la uşă.
Dacă mai bat!...
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revă în instanţe, ameninţări şi acuzaţii,
iar mai presus de toate o premieră
în justiţia românească. Acesta este
bilanţul unui conflict care macină de câteva
săptămâni Consiliul Superior al Magistraturii.
Deznodământul: după o şedinţă tensionată,
judecătorii Alina Nicoleta Ghica şi Cristi Vasilică
Danileţ au fost revocaţi din funcţia de membri
ai CSM. Danileţ şi Ghica au susţinut cã cererile
de revocare nu au fost motivate şi au invocat mai

Alina Nicoleta Ghica

multe nereguli şi nelegalitãţi în cadrul procedurii.
De partea celor doi, în dezbaterile încinse din
sedinţa de plen, au fost judecãtorii Livia Doina
Stanciu (preşedinte ICCJ), procurorul general
interimar Daniel Morar şi preşedintele CSM,
Oana Schmidt Hãinealã, în timp ce ceilalţi membri
ai CSM, precum şi reprezentanţii UNJR şi AMR
prezenţi la sedinţã, au susţinut cã cei doi membri
nu mai au legitimitate în consiliu. Totodată,
o serie de magistraţi de la câteva judecătorii

Cristi Vasilică Danileţ

