GIANI ARE LIBER LA CCR – USR s-a chinuit degeaba sa blocheze numirea sefului SIIJ Gheorghe Stan la
Curtea Constitutionala. Sesizarea a fost respinsa de CCR. Acelasi deznodamant l-a avut si actiunea prin care
USR a incercat sa impiedice numirea la CCR a judecatorului Cristian Deliorga. USR a acuzat ca Deliorga a
transmis CSM cererea de pensionare din magistratura dupa numirea ca judecator la CCR si ca Gheorghe Stan
nu a demisionat de la sefia SIIJ

Scris de Bogdan GALCA
Dezvaluiri - Evenimente

Procurorul Gheorghe Stan (foto 1), seful Sectiei de
investigare a infractiunilor din Justitie, si judecatorul Cristian Deliorga (foto 2), fost vicepresedinte CSM, au
liber pentru Curtea Constitutionala a Romaniei. Judecatorii CCR au respins miercuri, 5 iunie 2019,
sesizarea prin care USR a incercat sa blocheze numirile lui Stan si Deliorga la Curte, astfel ca acestia isi
vor prelua mandatul incepand cu 15 iunie 2019.

Procurorul Gheorghe Stan (foto 1), seful Sectiei de
investigare a infractiunilor din Justitie, si judecatorul Cristian Deliorga (foto 2), fost vicepresedinte CSM, au
liber pentru Curtea Constitutionala a Romaniei. Judecatorii CCR au respins miercuri, 5 iunie 2019,
sesizarea prin care USR a incercat sa blocheze numirile lui Stan si Deliorga la Curte, astfel ca acestia isi
vor prelua mandatul incepand cu 15 iunie 2019.

In 3 iunie 2019, USR a contestat la CCR numirea procurorului Gheorghe Stan si a judecatorului Cristian Deliorga
de la Curtea de Apel Constanta, in functia de judecatori constitutionali. Actiunea a venit dupa ce Camera
Deputatilor a decis in 7 mai 2019 numirea lui Stan la CCR, acesta urmand sa ii ia locul judecatorului Stefan Minea,
al carui mandat expira in 15 iunie 2019, iar Senatul l-a desemnat pe Cristian Deliorga, care urmeaza sa o
inlocuiasca la CCR pe judecatoarea Simona Maya Teodoroiu, al carei mandat expira tot in 15 iunie 2019.
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Concret, USR a invocat ca cei doi s-ar afla in stare de
incompatibilitate pe motiv ca nu ar fi demisionat inainte de a fi numiti la CCR: “Cristian Deliorga a transmis
Consiliului Superior al Magistraturii cerere de pensionare din calitatea de judecator la Curtea de Apel Constanta la
trei saptamani de la numire, nu atunci cand a fost numit, asa cum prevede legea. Gheorghe Stan nu a demisionat
de la sefia Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie, incalcand si el legea Curtii Constitutionale si aflandu-se
astfel in stare de incompatibilitate. Ne dorim ca atat judecatorul Cristian Deliorga cat si procurorul Gheorghe Stan
sa nu ajunga judecatori constitutionali pentru ca nu indeplinesc conditiile necesare”.
In urma dezbaterilor, Curtea Constitutionala a respins ca neintemeiate solicitarile USR de invalidare a numirilor lui
Gheorghe Stan si Cristian Deliorga in functiile de judecatori CCR. Decizia a fost luata in unanimitate, ceea ce
inseamna ca nici macar Livia Stanciu nu a putut sa sustina sesizarea USR.
Iata comunicatul CCR:
“Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.l) din Constitutie si al art.27 alin.(1) din Legea nr.47/1992
privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoarele sesizari de
neconstitutionalitate:

A. Sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la Hotararea Camerei Deputatilor nr.17/2019 pentru numirea unui
judecator la Curtea Constitutionala, sesizare formulata de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvati
Romania din Camera Deputatilor;

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata,
sesizarea de neconstitutionalitate si a constatat ca Hotararea Camerei Deputatilor nr.17/2019 pentru
numirea unui judecator la Curtea Constitutionala este constitu?ionala in raport cu criticile formulate.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Camerei Deputatilor.

B. Sesizarea de neconstitutionalitate referitoare la Hotararea Senatului nr.20/2019 pentru numirea unui judecator la
Curtea Constitutionala, sesizare formulata de Grupul parlamentar al Partidului Uniunea Salvati Romania din Senat;

In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a respins, ca neintemeiata,
sesizarea de neconstitutionalitate si a constatat ca Hotararea Senatului nr.20/2019 pentru numirea unui
judecator la Curtea Constitutionala este constitu?ionala in raport cu criticile formulate.

Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Senatului”.
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