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AFARA CU SCUTEA DIN
MAGISTRATURA – Presedinta de
onoare a AMR, judecatoarea Viorica
Costiniu, cere excluderea din
magistratura a Procurorului General
Gabriela Scutea pentru odioasa
Circulara: “Sfideaza principii de drept
pe care ar fi trebuit sa le invete, daca na chiulit, inca din anul I de facultate...
Instiga la nerespectarea Constitutiei...
Circulara rusinoasa aduce un afront
catastrofal procurorilor independenti...
CSM are obligatia, din oficiu, sa
sesizeze Inspectia judiciara de indata”
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Presedintele de onoare al Asociatiei Magistratilor din Romania, judecatoarea Viorica Costiniu (foto), da de
pamant cu circulara Procurorului General Gabriela Scutea si cere excluderea din magistratura a acesteia
pentru "rusinosul" document pe care il califica drept "afront catastrofal" adus procurorilor romani care
sunt independenti. Ne referim la Nota prin care Gabriela Scutea preseaza procurorii sa nu aplice Decizia
CCR 358/2022 privind prescriptia speciala (click aici pentru a citi).

Intr-un punct de vedere transmis Lumea Justitiei, judecatoarea Viorica Costiniu considera, indreptatit, ca
organismul care reprezinta "garantul independentei justitiei", Consiliul Superior al Magistraturii, are
obligatia de a sesiza Inspectia Judiciara fata de "actul injurios" al Procurorului General Gabriela Scutea",
iar Inspectia, la randul sau, trebuie sa declanseze cercetarea disciplinara a lui Scutea pentru instigarea la
nerespectarea Legii fundamentale.
De altfel, Circulara lui Scutea, considera intemeiat judecatoarea Costiniu, "sfideaza principii de drept" despre
care inca Procurorul General al Romaniei ar fi trebuit sa aiba habar "daca n-a chiulit, inca din anul I de
facultate".
De asemenea, in punctul sau de vedere, judecatoarea Viorica Costiniu catalogheaza actiunea Gabrielei Scutea
drept una iresponsabila care "nu are nicio legatura cu justitia europeana" si aduce atingere functiei de procuror
general al Romaniei.
Redam in continuare solicitarea publica a presedintei de onoare a AMR judecatoarea Viorica Costiniu:
"Singura sanctiune ferma, corecta, obiectiva este EXCLUDEREA DIN MAGISTRATURA a dnei Gabriela Scutea
care prin Circulara rusinoasa aduce un afront catastrofal procurorilor Romaniei cata vreme ei sunt independenti in
cauzele pe care le instrumenteaza si doar administrativ supusi unei ierarhi instituite prin lege.
CSM are obligatia, din oficiu, sa sesizeze Inspectia judiciara de indata si ea la randul ei, dat fiind actul injurios,
defaimator la adresa procurorilor la nivel national sa procedeze la cercetarea procurorului general nedemocratic,
care instiga la nerespectarea Constitutiei, a legilor tarii careia i-a jurat credinta si loialitate la numirea in functia de
procuror.
Demnitatea functiei de procuror si cea de procuror general au fost pangarite samavolnic de Dna Gabriela Scutea
prin actiunile sale iresponsabile care nu au nicio legatura cu justitia europeana, cu familia statelor democratice
unde guverneaza o lege fundamentala si nu Circulare care sfideaza principii de drept pe care ar fi trebuit sa le
invete, daca n-a chiulit, inca din anul I de facultate.
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Judecator Viorica Costiniu
Hon. President al AMR"
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