http://www.luju.ro/csm-o-scalda-cu-revocarea-purtatorul-de-cuvant-monica-prejmereanu-a-decla
rat-pentru-lumeajustitiei-ro-ca-solicitarile-de-revocare-a-judecatorilor-alina-ghica-si-vasilicadanilet-formulate-de-curtea-de-apel-cluj-si-judecatoria-rm-valcea-vor-fi-puse-pe-ordi

CSM O SCALDA CU REVOCAREA –
Purtatorul de cuvant Monica
Prejmereanu a declarat pentru
Lumeajustitiei.ro ca solicitarile de
revocare a judecatorilor Alina Ghica si
Vasilica Danilet, formulate de Curtea
de Apel Cluj si Judecatoria Rm Valcea:
„Vor fi puse pe ordinea de zi a Plenului
cand vor decide doamna presedinte
Oana Haineala si secretarul general
Roza Marcu”
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Pe ordinea de zi a sedintelor CSM programate pentru aceasta saptamana lipsesc cu desavarsire solicitarile Curtii de Apel Cluj si Judecatoriei
Ramnicu Valcea, care au sesizat Plenul Consiliului sa ia act ca judecatorii Alina Ghica si, respectiv, Cristi Vasilica Danilet, au fost revocati de majoritatea
instantelor si judecatorilor de pe palierul instantelor care i-au ales. Lipsa sesizarilor celor doua instante este cu atat mai surprinzatoare cu cat, potrivit legii,
in termen de 15 zile de la sesizare, Plenul CSM este obligat sa dispuna revocarea din functie a membrilor CSM revocati, dispozitia fiind una imperativa!
Cum sesizarea CA Cluj dateaza din 30 ianuarie 2013, iar ce a Judecatoriei Ramnicu Valcea e chiar anterioara, ne-am interesat la CSM de ce se intarzie.
Revocarea este obligatorie potrivit legii CSM

Potrivit articolului 52 din Legea 317/2004 privind functionarea CSM: “...(4) Membrii alesi ai Consiliului Superior
al Magistraturii sunt revocati si la cererea majoritatii adunarilor generale de la nivelul instantelor sau
parchetelor pe care le reprezinta, in cazul neindeplinirii sau indeplinirii necorespunzatoare a atributiilor
incredintate prin alegerea ca membru al Consiliului. In cadrul adunarilor generale, decizia se ia cu votul a doua
treimi din numarul judecatorilor sau procurorilor... (7) Procedura de revocare poate fi declansata de orice adunare
generala de la nivelul instantelor sau parchetelor pe care le reprezinta membrul Consiliului Superior al Magistraturii
a carui revocare se cere, precum si de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(8) Centralizarea rezultatelor votului se realizeaza de adunarea generala care a initiat procedura sau de prima
adunare generala sesizata de organizatiile profesionale ale judecatorilor si procurorilor.
(9) In termen de 15 zile de la inregistrarea sesizarii semnate si motivate de reprezentantii adunarilor
generale prevazute la alin. (4), Plenul Consiliului Superior al Magistraturii dispune revocarea din functie a
membrului ales...”
Cand o sa vrea Oana Haineala si Roza Marcu!
Intrucat am primit informatii pe surse ca Oana Haineala, in loc sa puna pe ordinea de zi a Plenului CSM sesizarile
de revocare a celor doua instante, ar fi sesizat Inspectia Judiciara sa faca nu stiu ce verificari de legalitate, ne-am
adresat purtatorului de cuvant al CSM Monica Prejmereanu (foto) pentru a afla care este soarta acestor cereri.
Monica Prejmereanu ne-a dat asigurari ca presedinta CSM Oana Haineala nu stie ca vreo sesizare a celor doua
instante sa fi fost directionata catre Inspectia Judiciara, si a dat asigurari ca acestea au fost inregistrate ca primite
la institutie.
Despre cand vor fi puse aceste cereri pe ordinea de zi a plenului ni s-a raspuns doar atat: „Vor fi puse pe ordinea
de zi a Plenului cand vor decide doamna presedinte Oana Haineala si doamna secretar general Roza
Marcu”
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