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CSM SFIDEAZA LEGEA – Revocarea
judecatorilor Alina Ghica si Vasilica
Danilet a fost amanata pentru 13
februarie, desi in cazul lui Danilet
termenul limita la care trebuie declarat
revocat este 8 februarie! In ce scopuri
se vrea ca voturile lui Ghica si Danilet
sa fie folosite contrar vointei
judecatorilor din tara, care au retras
mandatul celor doi?
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Plenul CSM a stabilit in sedinta de miercuri, 6 februarie 2013, data la care se va lua in discutie revocarea
Solicitarea Curtii de Apel Cluj si cea a
judecatorilor Alina Ghica si Cristi Vasilica Danilet din Consiliu.
Judecatoriei Ramnicu Valcea de revocare a celor doi din CSM vor fi discutate saptamana viitoare, in
sedinta plenului din data de 13 februarie 2013. Interesant este insa ca termenul legal de 15 zile in care trebuie
sa se ia act de revocarea celor doi judecatori va fi depasit in cazul lui Cristi Vasilica Danilet vineri 8 februarie 2013,
in conditiile in care sesizarea Judecatoriei Ramnicu Valcea in privinta acestuia dateaza din 23 ianuarie. In ceea ce
priveste, Curtea de Apel Cluj, aceasta instanta a sesizat CSM cu privire la revocarea Alinei Ghica in data de 30
ianuarie 2013, astfel incat pana la data de 13 februarie 2013, Ghica va trebui declarata oficial ca fiind revocata din
CSM.
Jurnalistii care s-au interesat la CSM despre consecintele legale ale depasirii termenului limita de 15 zile, li s-a
raspuns in mod fals ca acest termen ar fi “unul de recomandare” si ca intre timp Judecatoria Ramnicu Valcea ar
mai fi trimis alte documente la cererea initiala de revocare.
Legea spune cat se poate de clar ca Plenul CSM trebuie sa ia act de revocarea membrilor in termen de 15
zile
Legea 317/2004 privind functionarea CSM stabileste cat se poate de clar conditiile in care Plenul Consiliului este
obligat sa dispuna revocarea din functie a membrilor. Iata ce ce prevede articolul 52 din Legea CSM in legatura cu
revocarea membrilor:
“...(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...”

2/3

Iata asadar ca nici vorba despre un “termen de recomandare”, dimpotriva el este unul imperativ, astfel incat orice
voturi ar mai da Vasilica Danilet sau Alina Ghica prin CSM dupa trecererea celor 15 zile limita, acestea vor aparea
ca fiind in frauda legii.
, iar
Amintim ca revocarea Alinei Ghica din CSM a fost votata de 424 de judecatori de la 13 curti de apel din tara
.
pentru cea a lui Cristi Vasilica Danilet s-au pronuntat 1196 de judecatori de la 107 judecatorii din tara
Vicepresedintele CSM va fi ales tot in sedinta din 13 februarie. Adrian Bordea este singurul candidat
Pe de alta parte, Plenul CSM a stabilit, tot in sedinta de miercuri 6 februarie 2013, si data la care va fi ales
vicepresedintele Consiliului. Astfel, alegerea vicepresedintelui CSM a fost fixata pentru sedinta de saptamana
viitoare, din data de 13 februarie, adica tot atunci cand se vor discuta si revocarea judecatorilor Alina
Singurul candidat pentru functia de vicepresedinte al CSM este judecatorul
Ghica si Cristi Vasilica Danilet.
.
Adrian Bordea de la ICCJ
Ce anume se va vota mai intai, revocarea sau alegerea vicepresedintelui este o mare dilema, intrucat in cazul lui
Danilet acesta nu va mai avea drept de vot. Si firesc este ca mai intai de toate sa se ia act de revocari si nu sa se
foloseasca voturile unor persoane carora le-a fost retrasa increderea si mandatyul de reprezentare, fata de care nu
mai exista nici macar increderea ca vor mai actiona in interesul magistratilor.
Amintim ca pentru functia de vicepresedinte si-au depus candidaturile Alina Ghica, dupa care si Cristi Vasilica
Danilet. Cei doi au renuntat insa la acest demers dupa ce peste doua mii de judecatori din tara au decis revocarea
lor din CSM.
* Cititi aici proiectul de candidat al judecatorului Bordea pentru functia de vicepresedinte al CSM
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