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Politica | Editie scrisa 15.01.2013

4 comentarii

Bătălia politică pentru CSM

de Laura Stefan 

A reduce la tăcere și CSM ar fi pentru magistrați o
greșeală majoră de care vor profita polit icienii din plin.

Scandalul de la CSM nu dă semne că s-ar domoli. Totul a
pornit de la alegerea unui procuror în funcția de
președinte al CSM pentru prima dată în istoria acestei ins-
t ituții. Tot pentru prima dată am avut în acest an o
competiție strânsă între cei 2 contracandidați - domnul
Aron și doamna Șăineală -, câștigată, ca orice competiție electorală, de unul dintre aceștia.

Se pare că, spre deosebire de societatea românească, care are deja exercițiul democratic
al acceptării rezultatelor alegerilor chiar și atunci când victoria este la muchie (să ne
amintim de ultimele două alegeri prezidențiale), CSM nu a dobândit încă această
maturitate. Cele două argumente vehiculate de tabăra nemulţumiților sunt extrem de ușor
de invalidat:

1. Este contestat dreptul unui procuror de a ocupa funcția de președinte - cu toate
acestea, atât Constituția, cât și legile spun că procurorul este magistrat, la fel ca ju-
decătorul, și că CSM este instituția ambelor profesii.

2. Este contestată persoana doamnei Șăineală (pe scurt, unii membri CSM nu o plac) -
preferințele și antipatiile pentru fiecare dintre cei 2 candidați au fost reflectate de votul
fiecăruia dintre membrii CSM. În consecință, opțiunea exprimată pentru doamna Șăineală
de 10 colegi, spre deosebire de votul a doar 8 dintre aceștia pentru domnul Aron,
înseamnă că majoritatea din CSM dorește ca doamna Șăineală să conducă această
instituție în 2013.

Orgoliile și nervii celor care au pierdut au generat o adevărată furtună în justiț ie, peste tot
în țară declanșându-se proceduri pentru revocarea membrilor CSM. Totul a început prin
cererile de revocare a domnului Danileț și a doamnei Ghica pentru că ar fi votat cu un
procuror pentru președinția CSM. Alte instanțe au cerut revocarea altor membri din rândul
nemulțumiților din secția de judecători pentru comportamentul din ultimele zile. Revocarea
unui membru CSM ales pentru un mandat de 6 ani nu se poate face decât în condițiile
prevăzute de lege - pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a mandatului.
Având rolul unei sancț iuni, revocarea nu poate fi făcută pe baza unor simpatii sau antipatii
personale, ci trebuie să se bazeze pe acțiuni sau inacț iuni concrete imputabile persoanei a
cărei revocare se cere. Abia după ce lămurim care este fapta imputabilă, analizăm dacă un
număr suficient de magistrați votează pentru revocare. În cazul de față, ceea ce se
reproșează domnului Danileț și doamnei Ghica este că au votat pentru un procuror. Legea
nu interzice un astfel de vot, căci, dacă ar fi vrut să o facă, legiuitorul ar fi spus simplu că
președinte al CSM poate fi doar un judecător, iar vicepreședinte doar un procuror,
deoarece judecătorii sunt mai mulți decât procurorii în CSM. De altfel, nu există un mandat
imperativ în privința membrilor CSM, ei fiind liberi să voteze conform propriei conştiințe nu
doar atunci când își aleg conducerea, ci în toate celelalte chestiuni de pe agenda de lucru.
În ultimul rând, trebuie reamintit că rezultatul procedurii de revocare poate fi contestat în
instanță, iar instanța va analiza nu doar dacă s-au strâns suficient de multe voturi pro sau
contra revocării, ci și dacă revocarea a fost demarată în condiții legale, adică dacă ne aflăm
în una dintre cele două situații prevăzute de lege.
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Anul justi iei de fier
2012 a fost un an încărcat pentru justiț ia
din România. Am avut prima decizie
judecătorească ...

USL a pus gând rău separa iei
puterilor în stat
E de negândit într-un stat de drept ca
Senatul să voteze împotriva aplicării unei
hotărâri ...

USL şi campania: Uni i împotriva
justi iei
șmunități, conflicte de interese,
neocuparea funcției de Avocat al
Poporului - iată doar câteva ...

Cum a făcut Morar o nucă tare din
DNA
Săptămâna trecută, Daniel Morar a făcut
un bilanț al activității DNA sub
conducerea ...

Selectarea noilor șefi de la Parchete
– o chestiune de credibilitate
Cum îi poate convinge doamna Pivniceru
să candideze pe procurorii buni din
sistem în condițiile ...

Toate articolele (33)

Politica

Editie scrisa | Madalina Schiopu
Avocatul Copilului în România: moft
sau necesitate?

În contextul românesc,
apariţia unei instituţii
numite Avocatul Copilului
pare un moft şi un ...

Editie scrisa | Andreea Pora
Antonescu, killerul liberalismului

Nu ştiu ce blestem
urmăreşte PNL de a
ajuns să se procopsească
cu un personaj ca Anto-

nescu, ...

Editie scrisa | Cristina Andrei
Starea incompletă a na iunii după
Ponta
Deşi a avut aparenţele unui dialog
deschis cu publicul plătitor de taxe, în
realitate prezentarea ...

http://www.revista22.ro/
http://www.revista22.ro/numar_curent.php
http://www.revista22.ro/arhiva.php
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=interviu
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=dosar
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=externe
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=dezbatere
http://www.revista22.ro/despre_noi.php
http://www.revista22.ro/alegeri.php
http://www.facebook.com/pages/Revista-22/130326706994333
http://www.twitter.com/revista22
http://www.revista22.ro/rss.xml
http://www.revista22.ro/
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=editorial
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=politica
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=actualitate
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=perspective
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=economie
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=cultura
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=media
http://www.timaraudit.ro/
http://www.nico-tyres.ro/anvelope-de-vara
http://www.vanzarianvelope.net/
http://www.micapublicitate.ro/
http://www.inchirieriauto.biz/
http://www.magazin-piscine.com/
http://www.auto-power-girl.com/
http://www.vanzarianvelope.eu/
http://www.tradu.org/
http://www.doctor-laptop.ro/
http://www.piscineingropate.ro/
http://www.corneliu-coposu.ro/
http://www.ceasuri.store.ro/
http://www.letal.ro/
http://www.revista22.ro/categorie.php?view=politica
http://www.revista22.ro/articol.php?id=21694#vezicomentarii
http://www.revista22.ro/anul-justitiei-de-fier-21268.html
http://www.revista22.ro/usl-a-pus-gnd-rau-separatiei-puterilor-n-stat-19491.html
http://www.revista22.ro/usl-si-campania-uniti-mpotriva-justitiei-19299.html
http://www.revista22.ro/cum-a-facut-morar-o-nuca-tare-din-dna-18557.html
http://www.revista22.ro/selectarea-noilor-537efi-de-la-parchete--o-chestiune-de-credibilitate-18048.html
http://www.revista22.ro/autor-madalina-schiopu-1
http://www.revista22.ro/avocatul-copilului-n-romnia-moft-sau-necesitate-21700.html
http://www.revista22.ro/autor-andreea-pora-1
http://www.revista22.ro/antonescu-killerul-liberalismului-21695.html
http://www.revista22.ro/autor-cristina-andrei-1
http://www.revista22.ro/starea-incompleta-a-natiunii-dupa-ponta-21691.html
http://www.revista22.ro/oferta.php


1/16/13 Bătălia politică pentru CSM

www.revista22.ro/articol.php?id=21694 2/3

8

Am făcut un apel la judecători (alături de
alte ONG-uri) să pondereze excesele aces-
tor zile. CSM riscă să rămână fără secția de
judecători acum, în pragul demarării
discuțiilor privind reforma constituțională.
Ocupați să-și aleagă noii reprezentanți,
judecătorii vor fi absenți din aceste dez-
bateri. Mai mult, odată aleși, reprezentanț ii
lor în CSM vor fi extrem de temători să se
exprime public pentru ca nu cumva să se
trezească revocați exact ca cei pe care i-au

înlocuit. Sistemul judiciar este oricum cvasimut, din cauza obligației de rezervă. A reduce la
tăcere și CSM ar fi pentru magistrați o greșeală majoră de care vor profita polit icienii din
plin. Așadar, decizia vă aparține, doamnelor și domnilor judecători. Gândiți-vă bine cum și
dacă votați. i, mai ales, reflectați la cine câșt igă de pe urma votului dumneavoastră.

În paralel, procurorii au decis să-i scrie premierului pentru a cere explicații cu privire la
ambiguul deziderat din programul de guvernare - clarificarea statutului procurorului și a
rolului Ministerului Public. Temerea rezonabilă, având în vedere mult iplele declarații din
ultimii ani ale polit icienilor, este că guvernul dorește subordonarea procurorilor față de
Executiv și scoaterea lor din rândul magistraților. Ministrul Justiției a afirmat că în ministerul
pe care îl conduce nu se lucrează în prezent la un asemenea proiect de lege. Pe de altă
parte și aproape concomitent, ministrul de șnterne a afirmat că lucrează la un asemenea
proiect. Revine premierului obligația de a lămuri această chestiune arzătoare. Scenariul
pare perfect: Mona Pivniceru îi instigă pe judecători împotriva procurorilor, profitând de
alegerea unui procuror ca președinte al CSM și de orgoliul judecătorilor, două organizaţii re-
prezentând preponderent judecătorii dau comunicate de presă despre anormalitatea
situației în care un procuror conduce CSM, iar guvernul, prin Ministerul de șnterne,
propune un proiect de lege care să aducă procurorii sub Executiv. Trebuie să recu-
noaștem că e un plan ingenios - aproape la fel de ingenios ca cel din vară - și cu impact
uriaș asupra României, căci fără procurori liberi și curajoși nu vom mai avea niciodată dosare
cu oameni importanți și nici justiț ie penală independentă. Mai marii zilei vor răsufla, în
sfârșit, ușurați. Cei care vor pierde suntem noi, cetățenii. //

Cuvinte cheie: CSM, Șaineala, Ghica, Danilet, Pivniceru, procurori, magistrati, justit ie

Referinte:
Conducerea parchetelor solicită Guvernului să CLARșFșCE măsurile legislative privind
MODșFșCAREA statutului procurorilor, din programul de guvernare USL
Societatea civila, APEL CATRE MAGșSTRATș: Nu vulnerabilizati CSM, ponderati excesele
ultimelor zile
Macovei: Dezbinarea CSM este strategia USL pentru subordonarea justiţiei

Comentarii (4)

>>> ADAUGA COMENTARIU ŢŢŢ

16.01.2013 | Liana a scris:
Din nefericire cine s-a asteptat ca noul guvern si parlament sa se ocupe de problemele
stringente ale tarii s-a inselat.Parlamentul si guvernul se ocupa de problemele stringente
ale alesilor pentru a scapa de puscarie.Cum?Simplu desfiintand tot ce le sta in cale.

Raspunde acestui comentariu

15.01.2013 | Sergiu Simion a scris:
/ Temerea rezonabilÄƒ, avÃ¢nd Ã®n vedere mulÂt iplele declaraÈ›ii din ultimii ani ale
poliÂt icienilor, este cÄƒ guvernul doreÈ™te suborÂdonarea procurorilor faÈ›Äƒ de
Executiv È™i scoaÂterea lor din rÃ¢ndul magistraÈ›ilor. MiÂnistrul JustiÈ›iei a afirmat cÄƒ
Ã®n ministerul pe care Ã®l conduce nu se lucreazÄƒ Ã®n preÂzent la un asemenea
proiect de lege. Pe de altÄƒ parte È™i aproape concomitent, miÂnisÂtrul de șnterne a
afirmat cÄƒ lucreazÄƒ la un asemenea proiect. Revine premierului obliÂgaÈ›ia de a
lÄƒmuri aceastÄƒ chestiune arÂzÄƒtoare. Scenariul pare perfect: Mona PivÂniÂÂ ceru
Ã®i instigÄƒ pe judecÄƒtori Ã®mpotriva proÂÂ curorilor, profitÃ¢nd de alegerea unui
proÂcuror ca preÈ™edinte al CSM È™i de orÂgoliul judecÄƒtorilor, douÄƒ organizaÅ£ii
reÂprezentÃ¢nd preponderent judecÄƒtorii dau comunicate de presÄƒ despre
anormalitatea situaÈ›iei Ã®n care un procuror conduce CSM, iar guvernul, prin Ministerul
de șnterne, propune un proiect de lege care sÄƒ aducÄƒ procurorii sub Executiv.
Trebuie sÄƒ reÂcuÂnoaÈ™tem cÄƒ e un plan ingenios - aproape la fel de ingenios ca
cel din varÄƒ - È™i cu imÂpact uriaÈ™ asupra RomÃ¢niei,.../ Excelenta prezentare a
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situatiei in care ne aflam ca societate si a manevrelor subterane ale oficialilor si institutiilor
pe care acestia le conduc. Este vorba de dublul limbaj al Romaniei, respectiv al statului
roman, si imaginea pe care o oferim in exterior : declaratii pompoase despre statul de
drept si respectarea principiilor lui, dublate de manevre de culise in care se actioneaza
exact pe dos ! Poate ar fi momentul sa spunem ca fara o reforma radicala a institutiilor
statului roman ( recte a sistemului ) care sa asigure o transparenta si o coerenta a
actiunilor, institutiilor , reprezentatilor si functionarilor lor , putem sa facem n reforme in
n domenii cu acelasi rezultat. Nul. 

Raspunde acestui comentariu

15.01.2013 | Kostas a scris:
Pe scurt,distinsa doamna Laura Stefan, batalia este pentru apararea averilor furate si a
libertatii.Penalilor din parlament si din guvern le-a ajuns funia langa par si sunt disperati,
au intrat in panica. CSM este prima din redutele pe care vor sa puna mana, asa cum au
pus pe ministerul justit iei si s-a dovedit ca nu e destul. Sa lansam catre UE, S.O.S.-ul
"independenta justit iei in Romania este in pericol". Evidentele sunt atat de clare ca nu
mai e timp de pierdut.Da sa mergem "cu para la inalta poarta"-poarta democratiei si a
statului de drept pe care Romania s-a obligat sa le respecte si sa le apere.

16.01.2013 | Raskolnikov a raspuns:
Ciuma roÅŸie iÅŸi urmeaza planul diabolic.Oare cand o sa o vad pe Laura Åžtefan
ministrul justiÅ£iei?Are stofa si imi place cÃ¢t de bataioasÄƒ este.

Raspunde acestui comentariu
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