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BOGDAN LICU, PE LISTA SCURTA
PENTRU CCR – Surse: prim-adjunctul
Procurorului General Bogdan Licu
este favorit pentru ocuparea unui post
de judecator al Curtii Constitutionale a
Romaniei. Numele sau este vehiculat
ca fiind cel care o va propulsa pe fosta
consiliera a lui Iohannis, Simina
Tanasescu, in functia de presedinte al
CCR, pentru ca deciziile CJUE sa aiba
prioritate in fata Constitutiei. Licu
pentru Lumea Justitiei: "Nu m-a
chemat nimeni sa ma intrebe daca imi
doresc aceasta functie"
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Curtea Constitutionala a Romaniei devine epicentrul sistemului politico-judiciar. Iar asta pentru ca, in scurt timp, se
vor incheia mandatele a trei dintre cei mai titrati judecatori constitutionali din ultimii ani. Vorbim despre mandatele
judecatorilor Valer Dorneanu, care ocupa si functia de presedinte al CCR din anul 2016, Mona Pivniceru si Daniel
Morar. Iar pentru ca in ultimii ani privirile si tunurile au fost puse pe CCR, in contextul "razvratirii", au zis unii, a
unora dintre judecatorii constitutionali care nu s-au ferit sa pronunte decizii in defavoarea marilor puteri, chiar si
straine, in acelasi registru au loc si propunerile de nume pentru viitorii judecatori CCR.
Surse avizate au dezvaluit pentru Lumea Justitiei ca pana in acest moment pe lista foarte scurta a
favoritilor pentru ocuparea unuia dintre cele trei posturi de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei,
ce vor ramane vacante dupa incetarea mandatelor lui Dorneanu, Pivniceru si Morar, ar fi prim-adjunctul
Procurorului General al Romaniei, procurorul Bogdan Licu (foto). Acesta, spun sursele noastre ar urma sa
fie propunerea PSD-ului, venind in CCR pe locul judecatorului Valer Dorneanu.
Nu si pe functia acestuia, precizeaza sursele care il dau pe procurorul Bogdan Licu ca varianta sigura pentru
functia de judecator CCR. Caci, sustin acestea, pentru functia de presedinte al Curtii Constitutionale se
pregateste intens Simina Tanasescu, actual judecator CCR si fost consilier al presedintelui Romaniei Klaus
Werner Iohannis. Din informatiile noastre, Simina Tanasescu si-ar fi luat deja rolul in serios si chiar s-ar fi mandrit
deja prin diverse cercuri ca va fi noul presedinte al Curtii Constitutionale.

Simina Tanasescu jubileaza
Avantul judecatoarei CCR Simina Tanasescu de a-si da ca sigur mandatul de presedinte al Curtii Constitutionale a
Romaniei nu ar fi neacoperit, caci din informatiile pe care le detinem, in procedura s-au vehiculat deja numele
unor servicii de informatii, ai caror sefi ar fi incuviintat aceasta incununare. Si nu, nu ar fi vorba despre
Serviciul Roman de Informatii, ci despre Serviciul de Paza si Protectie.
Totusi, aflam ca Simina Tanasescu ar intampina ceva dificultati in a fi aleasa de colegii sai din CCR,
judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei, in actuala schema de functionare, preferandu-l mai degraba
pe judecatorul Marian Enache, vazut ca un profesonist al Dreptului. De altfel, din datele pe care le
avem, judecatorul Marian Enache si-ar fi manifestat la randul sau public intentia de a-si depune candidatura
pentru functia de presedinte al Curtii Constitutionale.
Diferenta intre cei doi candidati este destul de mare si va avea un impact inclusiv asupra modului in care CCR isi
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va continua activitatea. Sustinem aceasta bazandu-ne pe inclinatia pe care fiecare dintre cei doi a manifestat-o dea lungul anilor in solutiile pronuntate. Spre exemplu, daca Marian Enache va milita pentru protejarea valorilor
constitutionale si a suprematiei Constitutiei, Simina Tanasescu s-ar pregati sa revolutioneze CCR si
deciziile pe care acest for le va pronunta in sensul alinierii normelor jurdice nationale cu cele europene si
internationale, astfel incat, spre exemplu, deciziile CJUE sa nu mai apara ca fiind recomandari, ci sa aiba
chiar intaietate in fata Constitutiei.

Bogdan Licu: "Nu am avut nicio propunere oficiala in acest sens"
In contextul in care cartile au fost deja aruncate pe masa, in sensul in care pana la aceasta ora deja doi dintre
judecatorii CCR si-au manifestat intentia de a prelua conducerea Curtii Constitutionale, un rol important il vor avea
cei trei noi judecatori.
Pentru a clarifica daca intr-adevar prim-procurorul general adjunct al Romaniei se afla pe lista scurta a candidatilor
pentru functia de judecator CCR, Lumea Justitiei l-a contactat pe Bogdan Licu pentru a-l felicita si pentru a-l
pune in tema cu privire la informatiile vehiculate.
Deloc surprins de datele pe care le avem, prim-procurorul general adjunct ne-a marturisit ca a aflat la
randul sau cu mirare despre informatia potrivit careia ar urma sa plece la CCR, insa a precizat ca pana in
prezent nu a primit nicio invitatie oficiala pentru a i se propune aceasta demnitate. In stilu-i caracteristic,
Bogdan Licu a subliniat ca nu a fost chemat de nimeni sa discute cu privire la posibilitatea preluarii functiei de
judecator CCR.

"Am auzit ca se vehiculeaza tot felul de informatii in acest sens, dar ce pot sa spun este ca pe mine nu m-a
chemat nimeni sa ma intrebe daca imi doresc aceasta functie. Nu am avut nicio propunere oficiala in acest
sens. Pana in acest moment nu am avut cu nimeni nicio discutie concreta cu privire la aceasta
posibilitate", a declarat Bogdan Licu pentru Lumea Justitiei.
Totusi, credem ca nu iese fum fara foc, astfel incat este probabil o chestiune de timp pana cand va veni si
propunerea oficiala catre Bogdan Licu, acesta urmand sa decida in consecinta.
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