Judecatorul Corneliu Birsan de la CEDO s-a abtinut din toate cauzele Romaniei. Presedintele CEDO i-a admis
cererea. DNA nu mai face nimic in dosarul penal de trei saptamani!

Scris de L.J.

Profesorul Corneliu Birsan (foto) judecatorul roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a formulat cerere de abtinere in toate cauzele in care statul roman este parat la CEDO, pentru a nu putea fi acuzat de
lipsa de impartialitate. Cererea profesorului Corneliu Birsan este cu atat mai neobisnuita cu cat in toate cauzele impotriva unui stat, este obligatoriu sa intre un judecator din statul respectiv, pe ideea ca acesta cunoaste cel mai bine legislatia specifica.

Profesorul Corneliu Birsan (foto) judecatorul roman la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg, a formulat cerere de abtinere in toate cauzele in care statul roman este parat la CEDO, pentru a nu putea fi acuzat de
lipsa de impartialitate. Cererea profesorului Corneliu Birsan este cu atat mai neobisnuita cu cat in toate cauzele impotriva unui stat, este obligatoriu sa intre un judecator din statul respectiv, pe ideea ca acesta cunoaste cel mai bine legislatia specifica.
DNA nu mai misca nimic in dosarul penal
In cererea sa de abtinere, Corneliu Birsan a invocat faptul ca intelege sa nu mai intre in cauzele Romaniei, intrucat are mai multe procese si litigii cu statul roman, enumerand printre acestea procedurile contencioase declansate cu CSM, Curtea de Apel Bucuresti si Inalta Curte. Noul presedinte al Curtii Europene, Sir Nicolas Bratza, a admis cererea lui Birsan, iar pentru procesele Romaniei a fost numit ad-hoc un alt judecator din Republica
Moldova, Mihai Poalelungi.
Pe de alta parte, legat de urmarirea penala impotriva sotiei profesorului, judecatoarea Gabriela Birsan, presedinta Sectiei de contencios administrativ a ICCJ, precum si de perchezitia domiciliara derulata in 6.10.2011 la locuinta sotilor Birsan, precizam ca procurorii de caz ai DNA nu au mai efectuat de circa trei saptamani nici un act procedural care sa fie cunoscut de catre parti, tacerea fiind totala. Faptul e cu atat mai frapant cu cat
aceasta ancheta a demarat cu surle si trambite, pe toate canalele de televiziune, imaginea sotilor Birsan fiind grav afectata de informatiile lansate oficial si neoficial de catre DNA. De asemenea, presedinta Inaltei Curti, Livia Stanciu, nu a raspuns in niciun fel pana in prezent cererii de recuzare a tuturor judecatorilor Sectiei de contencios administrativ formulata de Gabriela Birsan in dosarul in care aceasta contesta avizul dat de CSM
pentru perchezitia domiciliara efectuata cu incalcarea imunitatilor diplomatice si de judecator al CEDO.
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