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AMBASADA SUA LE DA PESTE BOT #REZISTENTILOR – Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la
Bucuresti, David Muniz, confirma ca desfiintarea SIIJ nu se poate face prin hotarari judecatoresti contra
naturii, cu invocarea trunchiata a deciziei CJUE: “Am vazut decizia CJUE si a altor institutii din Europa... Este
treaba Guvernului si a Parlamentului sa decida”. Decizii precum cea a judecatorului Stancu de la CA Pitesti
care a stabilit ca SIIJ nu exista nu au ce sa caute intr-un stat de drept
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Lovitura teribila incasata de tabara #rezist din Justitie, care de vreo doi ani se tot zbate sa omoare Sectia pentru
investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ): desfiintarea SIIJ nu se poate face decat prin lege, de catre
Parlamentul sau Guvernul Romaniei. O spune Ambasada SUA la Bucuresti, locul de unde isi iau lumina
activistii din Justitie. Deci, implicit, concluzia este ca desfiintarea SIIJ nu se poate realiza prin hotarari
judecatoresti contra naturii, in care se invoca trunchiat decizia CJUE legata de SIIJ.
Astfel, Insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti, David Muniz (foto), a declarat luni, 14 iunie
2021, citat de G4 Media, ca a vazut decizia CJUE, care amintim noi a statuat legalitatea SIIJ, iar o hotatare in ceea
ce priveste posibila desfiintare a acestei sectii este atributul Guvernului sau a Parlamentului: “Noi am fost vocali
pe subiectul SIIJ. Am vazut decizia CJUE si a altor institutii din Europa. Cred ca problema se va rezolva,
dar este treaba Guvernului si a Parlamentului sa decida”.

Hotarari precum cea a judecatorului Stancu de la Curtea de Apel Pitesti nu
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au ce sa caute intr-un stat de drept
Practic, declaratia oficialului american spulbera sperantele taberei #rezist din Justitie ca desfiintarea SIIJ
se va putea face pe alte cai decat prin lege. In acest context, trebuie precizat ca una dintre modalitatile prin
care magistratii #rezist doreau sa forteze desfiintarea SIIJ era pronuntarea de hotarari contra naturii,
precum cea a judecatorului Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitesti, care a decis de la sine putere
ca SIIJ nu mai exista, interpretand fix pe dos decizia CJUE, care, repetam, a stabilit ca Sectia pentru
investigarea infractiunilor din justitie este legala. O decizie pentru care judecatorul Coarna este in prezent
anchetat disciplinar de Inspectia Judiciara, in conditiile in care a legiferat si a sfidat Legea 304/2004 privind
organizarea judiciara care prevede in continuare existenta SIIJ (click aici pentru a citi).
Precizarea reprezentantului Ambasadei SUA la Bucuresti ca desfiintarea SIIJ revine doar Parlamentului si
Guvernului nu face altceva decat sa confirme ca asemenea initiative si hotarari judecatoresti precum cea
de la Curtea de Apel Pitesti sunt total in afara cadrului legal si a statului de drept.
In plus, trebuie sa amintim ca CCR a statuat ca SIIJ este legala si constitutionala in raport cu decizia CJUE
din 18 mai 2021 (click aici pentru a citi).
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