PROPAGANDISTII LUATI LA OCHI DE CSM – Sectia pentru judecatori a CSM cere politicienilor si presei sa
inceteze cu dezinformarile si minciunile: "Sectia condamna modul de exprimare publica, pozitionat in afara
limitelor admisibile ale libertatii de exprimare... Face un apel la institutiile media de a gestiona echilibrat si
rational orice mesaj public... Afirmatiile lansate in spatiul public, sunt de o gravitate extrema, fara precedent, la
adresa justitiei din Romania"

Scris de Elena DUMITRACHE
Institutii - Csm

Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii
reactioneaza fata de atacurile fara precedent la adresa judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti, dar si a unor judectori
ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au inteles sa respecte legea, si nu Hotararile Colegiului de conducere al
instantei supreme, atunci cand a fost vorba de Completurile de 5 judecatori. Intr-un pozitie adoptata joi, 6
decembrie 2018, Sectia pentru judecatori a CSM - condusa de judecatoarea Simona Marcu (foto) - a criticat
dur reactiile propagandei la solutia pronuntata de judecatoarea Alina Ghica de la Curte de Apel Bucuresti,
care a dipus suspendarea efectelor Hotararii nr. 137/2017 a ICCJ si blocarea Completurilor de 5 judecatori
pana la momentul cand Decizia CCR va fi pronuntata pe aceasta speta. Masura Alinei Ghica, desi a fost
pronuntata pe lege si perfect intemeiata, a fost aspru criticata in spatiul public de oameni politici, dar si de
reprezentanti ai presei, creand astfel impresia generala, conform Sectiei pentru judecatori, ca "sistemul
judiciar nu este independent, ci dimpotriva, apropriat politic, ineficient si imprevizibil, care, prin diferiti poli
de putere, ar exercita presiune si intimidare asupra judecatorilor".
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pana la momentul cand Decizia CCR va fi pronuntata pe aceasta speta. Masura Alinei Ghica, desi a fost
pronuntata pe lege si perfect intemeiata, a fost aspru criticata in spatiul public de oameni politici, dar si de
reprezentanti ai presei, creand astfel impresia generala, conform Sectiei pentru judecatori, ca "sistemul
judiciar nu este independent, ci dimpotriva, apropriat politic, ineficient si imprevizibil, care, prin diferiti poli
de putere, ar exercita presiune si intimidare asupra judecatorilor".

Sectia pentru judecatori apreciaza ca modul de exprimare al unor politicieni si jurnalist este de natura sa afecteze
independenta, imaginea, credibilitatea si prestigiul sistemului judiciar roman, sens in care judecatorii Consiliului
Superior al Magistraturii, face un apel la institutiile media, in calitatea acestora de formatori de opinie, "de a
gestiona echilibrat si rational orice mesaj public si de a se alatura demersului sistemului judiciar de consolidare a
pozitiei sale democratice in societate, in deplina concordanta cu principiile separarii puterilor in stat si cu drepturile
fundamentale ale omului".

Prezentam in continuare comunicatul de presa privind pozitia publica a Sectiei pentru judecatori a
Consiliului Superior al Magistraturii fata de afirmatii care sunt de natura sa afecteze independenta justitiei
din 6 decembrie 2018:
"Avand in vedere lansarea, preluarea si amplificarea in spatiul public, prin intermediul mass media, a unor grave
afirmatii, declaratii si mesaje cu privire la activitatea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ai Curtii de
Apel Bucuresti,
Apreciind ca acestea s-au intensificat si au dobandit un real potential de afectare a independentei si impartialitatii
judecatorilor, dar si a prestigiului si credibilitatii justitiei,
Constientizand ca independenta justitiei nu este un privilegiu in interesul judecatorilor, ci in interesul statului de
drept si al celor care cauta si doresc infaptuirea justitiei si ca judecatorilor le revine o raspundere reglementata de
legislatia actuala pe masura independentei conferite de Constitutia Romaniei,
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, in calitatea sa de aparator al independentei
justitiei,
Constata ca afirmatiile lansate in spatiul public, prin care se inoculeaza cetateanului imaginea unui sistem
judiciar care nu este independent, ci dimpotriva, apropriat politic, ineficient si imprevizibil, care, prin diferiti
poli de putere, ar exercita presiune si intimidare asupra judecatorilor, dar si imaginea unor judecatori care
isi desfasoara abuziv activitatea, cu incalcarea cadrului legal si cu ignorarea drepturilor fundamentale ale
omului, sunt de o gravitate extrema, fara precedent, la adresa justitiei din Romania.
Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii isi manifesta ingrijorarea si, condamna
modul de exprimare publica, pozitionat in afara limitelor admisibile ale libertatii de exprimare, asa cum
aceasta este protejata de art. 10 din Conventia europeana pentru apararea drepturilor omului si a
libertatilor fundamentale.
Aceasta maniera de exprimare afecteaza independenta, imaginea, credibilitatea si prestigiul sistemului
judiciar roman, implicat deja intr-un amplu efort de reforma si lupta impotriva coruptiei si de consolidare a
increderii cetateanului in justitie.
In acest context, Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, face un apel la institutiile
media, in calitatea acestora de formatori de opinie, de a gestiona echilibrat si rational orice mesaj public si
de a se alatura demersului sistemului judiciar de consolidare a pozitiei sale democratice in societate, in
deplina concordanta cu principiile separarii puterilor in stat si cu drepturile fundamentale ale omului.
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Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii asigura opinia publica si intregul sistem judiciar, ca isi
va asuma, in continuare, reactii publice ferme in ceea ce priveste apararea independentei justitiei cat si adoptarea
unor masuri ce implica responsabilizarea intregului corp al judecatorilor."
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