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MARIANA S-A ELIBERAT – Surpriza de
proportii in CSM: cu un an inainte de
incheierea mandatului, judecatoarea
Mariana Ghena renunta la functia de
membru al Consiliului. Ghena si-a
depus cererea de pensionare. Locul
Marianei Ghena va fi luat in CSM de un
alt judecator de la Inalta Curte. Lumea
Justitiei ii ureaza judecatoarei Ghena
pensie linistita!
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Surpriza de proportii in CSM pe final de an. Judecatoarea Mariana Ghena (foto) a facut o mutare cu totul
neasteptata. Ghena a decis sa renunte la functia de membru al Consiliului, cu un an inainte de a-si incheia
mandatul.

Mai exact, Mariana Ghena si-a depus cererea de pensionare, aceasta urmand sa fie aprobata de Sectia
pentru judecatori a CSM in sedinta de miercuri, 22 decembrie 2021 (vezi facsimil).

Plecarea Marianei schimba componenta CSM
Pensionarea Marianei Ghena si automat plecarea ei din CSM si din magistratura va avea efecte directe asupra
componentei Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, locul Marianei Ghena urmeaza sa fie luat de un alt
judecator de la Inalta Curte. Este vorba despre judecatorul care s-a clasat sub aceasta la alegerile pentru
CSM organizate in 2016.

Doua greseli care o vor marca pe viata
Plecarea din CSM a Marianei Ghena, precum si din magistratura este una de bun augur, desi, asa cum Lumea
Justitiei a scris de-a lungul timpului, ea trebuia sa se produca de ceva vreme. Iar Mariana Ghena trebuia sa plece
din magistratura dupa ce a arestat o gravida in 8 luni total nevinovata, si anume pe fosta presedinta ANRP
Crinuta Dumitrean, dar si dupa ce statul a fost condamnat la plata unor daune morale pentru avocata
Rodica Constantinovici pe motiv ca aceasta a fost arestata nelegal de aceeasi Mariana Ghena.
Ca ii place sau nu, asta este realitatea si astea sunt solutiile pe care le-a dispus pe cand activa la Inalta Curte. Si,
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din pacate pentru ea, cu o asemenea patalama va parasi magistratura, desi suntem convinsi ca de-a lungul
timpului a pronuntat si decizii bune.
Lumea Justitiei ii ureaza Marianei Ghena pensie linistita si Craciun fericit!
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