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AU ACOPERIT-O PE TOVARASA – Completul ICCJ al judecatorului Iulian Dragomir a respins contestatia la
executare formulata de liderul PSD Liviu Dragnea in dosarul „Referendumului”. Dragnea a acuzat nulitatea
deciziei de condamnare, pe motiv ca motivarea nu a fost semnata de judecatoarele Livia Stanciu si Luminita
Zglimbea, ci de sefa ICCJ Cristina Tarcea. Hotararea reprezinta rationamentul a doar 3 dintre cei 5 judecatori
care l-au condamnat pe Dragnea
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Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat, luni 24 aprilie 2016, decizia definitiva in cazul contestatiei la
executare formulata de presedintele PSD Liviu Dragnea impotriva deciziei de condamnare dispusa in dosarul
„Referendumului”. Si nu este deloc o decizie care sa ne surprinda. Contestatia lui Liviu Dragnea a fost respinsa
de Completul de 5 judecatori condus de vicepresedintele ICCJ Iulian Dragomir (foto 2). Practic, prin aceasta
decizie, Completul lui Iulian Dragomir a acoperit o problema extrem de grava, in conditiile in care hotararea de
condamnare a lui Liviu Dragnea a fost semnata doar de trei dintre cele cinci judecatoare care au dispus-o, desi
celelalte doua nu s-au aflat in imposibilitatea de a semna. Mai exact, este vorba despre fosta sefa a ICCJ Livia
Stanciu (foto 1) si judecatoarea Luminita Zglimbea.

page 1 / 2

Liviu Dragnea a cerut ICCJ sa declare nula decizia pronuntata in dosarul „Referendumului” pe motiv ca
judecatoarele Livia Stanciu si Luminita Zglimbea s-au pensionat inainte de redactarea motivarii, astfel ca nu au
putut semna pentru verificarea motivarii. Totusi, pana la pensionare cele doua au avut tot timpul din lume pentru a
redacta motivarea condamnarii, mai ales ca acest lucru ar fi trebuit sa fie o prioritate in conditiile in care vorbim
despre un dosar extrem de important, despre liderul partidului care a castigat alegerile si despre presedintele
Camereiu Deputatilor.
Practic, motivarea deciziei din dosarul „Referendumului” reprezinta doar rationamentul judecatoarelor
Angela Dragne, Luciana Mera si Ioana Bogdan, deci doar a trei dintre cei cinci magistrati care l-au
condamnat pe Liviu Dragnea, caci la data predarii motivarii catre completul de 5 judecatori, Livia Stanciu si
Luminita Zglimbea nu mai erau la ICCJ. Mai mult, Stanciu si Zglimbea nici nu au verificat continutul
motivarii hotararii de condamnare redactat de magistratul asistent Veroniva Junger.
Avem asadar urmatoarea situatie:
-Conform documentelor oficiale, Livia Stanciu a fost eliberata din functie prin pensionare incepand cu data de 13
iulie 2016, in timp ce judecatoarea Luminita Zglimbea s-a pensionat incepand cu data de 1 mai 2016;
-Redactarea motivarii a fost finalizata in 29 noiembrie 2016 de catre magistratul asistent Veronica Junger, cand a
fost predata Completului de 5 judecatori care l-a condamnat pe Liviu Dragnea;
-Incepand cu 29 noiembrie 2016 a inceput verificarea motivarii, care s-a finalizat in 2 februarie 2017;
-Hotararea a fost semnata de Angela Dragne, Luciana Mera si Ioana Bogdan, iar pentru Livia Stanciu si Luminita
Zglimbea a semnat presedinta ICCJ Cristina Tarcea;
*Cititi aici contestatia la executare formulata de Liviu Dragnea
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