SCANDAL
Adrian Bordea

Mona Pivniceru

din ţară au suspendat şedinţele de judecată,în
semn de protest, ca urmare a „pasivităţii”
manifestate de plenul CSM, care a amânat de
mai multe ori dezbaterile privind revocarea,
deşi primise rezultatele centralizate ale votului
din ţară . Procedura revocării a fost declanşată de
Judecătoria Râmnicu Vâlcea şi Curtea de Apel
Cluj, extinzându-se apoi la toate celelalte instanţe.
Tensiunile din CSM au izbucnit pe 4 ianuarie,
odată cu alegerea procurorului Oana Schmidt
Hăineală în fruntea Consiliului.

Danileţ, un regret pe Facebook

În cadrul şedinţei, preşedintele Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie, Livia Stanciu, s-a declarat
profund dezamăgită de turnura pe care au luat-o
evenimentele din ultima perioadă ,începând cu
data de 4 ianuarie. Procurorul Daniel Morar,
care asigură interimatul conducerii Ministerului
Public, a precizat că cei doi membri - Cristi
Danileţ şi Alina Ghica - au dreptul la apărare, iar
acest lucru nu li s-ar fi asigurat până la momentul
reuniunii decisive. Judecătorul Cristi Danileţ –
fost consilier între 2005 şi 2007 al ministrului
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Justiţiei de atunci, Monica Macovei, un critic
permanent al CSM- s-a apărat, declarând că a fost
ameninţat cu revocarea încă din luna decembrie
a anului trecut, dacă va vota altfel decât Secţia de
judecători a CSM. După prezentarea rezultatelor
votului, proaspătul judecător revocat, întrebat
cum comentează decizia membrilor CSM, îşi
spune oful pe contul său de Facebook: “Sunt
profund dezamăgit.Asta e. Multumesc tuturor!”
Variaţiuni pe temă a susţinut şi Ghica, care a
invocat aceeaşi lipsă de motive din hotărârile
adunărilor generale ale instanţelor din ţară care
i-au votat revocarea.

1600 de judecători
au votat pentru revocare

La rândul său, judecătorul Dan Spânu,
preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România
, a declarat că în condiţiile în care Consiliul
Superior al Magistraturii nu va lua act de voinţa
magistraţilor, în viitorul apropiat urmează ca
judecătorii să îşi suspende complet activitatea.
AMR a cerut, imediat, Consiliului Superior
al Magistraturii să pună capăt încercărilor de
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tergiversare a finalizării procedurii de revocare,
considerând că prin aceasta se sfidează dispoziţiile
legale şi se nesocoteşte votul exprimat de peste
1600 de judecători din toată ţara. De asemenea,
preşedintele CSM, Oana Schmidt Hăineală,
a declarat că nu poate să comenteze revocarea
judecătorilor, precizând doar că este vorba de o
decizie luată cu majoritate de voturi , dar care poate
fi supusă ,totuşi, căii de atac. Totodată, judecătorul
Adrian Bordea – proaspăt ales vicepreşedinte al
CSM- speră ca situaţia să se fi deblocat şi că toţi
magistraţii regretă ceea ce s-a întâmplat în ultima
perioadă, menţionând că revocarea este „o voinţă
a electoratului care trebuie respectată şi că votul a
fost îndreptăţit”.
În speranţa că, odată cu revocarea celor doi,
apele justiţiei se vor linişti , iată şi o veste bună.
Ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, a declarat
-după şedinţa plenului CSM- că va declanşa o
nouă procedură de selecţie în vederea formulării
propunerilor pentru funcţiile de procuror
general, procuror-şef al DNA şi procuror-şef al
DIICOT.Era şi timpul!...
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