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DANILET A FOST TRAS PE DREAPTA
– CSM l-a suspendat din functie pe
judecatorul Cristi Vasilica Danilet de la
Tribunalul Cluj. Jelit de propaganda
#rezist, Danilet va sta pe bara cel putin
pana cand Inalta Curte va decide
definitiv daca mentine hotararea CSM
prin care a fost dat afara din
magistratura. Danilet tocmai ce se
impaunase dupa excludere ca: “Imi voi
continua indeplinirea atributiilor pana
se ia decizia finala”
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Inca o lovitura primita de judecatorul Cristi Vasilica Danilet (foto) de la Tribunalul Cluj. Jelit de toata
propaganda #rezist, Danilet a fost suspendat din functie, la o zi dupa ce fusese exclus din magistratura
(click aici pentru a citi).

Decizia a fost luata marti, 14 decembrie 2021, de Sectia pentru judecatori a CSM. Nu este insa vorba despre
o noua sanctiune disciplinara, ci despre o masura la care legea obliga, in sensul ca judecatorul sau
procurorul exclus din magistratura este suspendat automat din functie pana la judecarea recursului de
catre ICCJ in urma caruia se va stabili daca pedeapsa aplicata de CSM este sau nu mentinuta.
Mai exact, judecatorul Cristi Danilet a fost suspendat din functie in temeiul urmatoarelor prevederi legale:
Art. 62 alin. 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: “Judecatorul sau procurorul
este suspendat din functie in urmatoarele cazuri: (...) e) in perioada cuprinsa intre data pronuntarii hotararii sectiei
corespunzatoare de aplicare a sanctiunii disciplinare prevazute la art. 100 lit. e) si data eliberarii din functie”.
Art. 100 alin. (1) din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor: “Sanctiunile disciplinare
care se pot aplica judecatorilor si procurorilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt: (...) e) excluderea din
magistratura”.
Pana la publicarea articolului solutia CSM privind suspendarea din functie a lui Cristi Vasilica Danilet nu a fost
postata pe site-ul CSM, insa ea nu poate fi evitata avand in vedere ca legea este, asa cum am vazut, imperativa.

Danilet isi va indeplini atributiile acasa la el
Amuzant este ca Danilet se impauna imediat dupa ce a fost dat afara din sistem ca va continua sa isi exercite
atributiile pana cand se va lua o decizie definitiva in dosarul sau disciplinar, adica pana cand ICCJ va judeca
recursul pe care il va declara impotriva hotararii CSM de excludere din magistratura: “Imi voi continua
indeplinirea atributiilor pana se ia decizia finala”. Danilet a omis totusi ca acest lucru nu este posibil fix din
cauza suspendarii din functie care intervine automat dupa excludere.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

