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O ZI NEAGRA PENTRU JUSTITIE –
Mesajul judecatoarei Viorica Costiniu
dupa circul din CSM: „Membri ai unui
csm cu litere mici, dezavuati o
institutie pe care ati dezonorat-o prin
iresponsabilitate si ne-ati dezonorat si
pe noi... CSM-istii de azi merita un vot
de blam si sa plece acasa!... Poate va
votati demisia colectiva si va duceti sa
va reculegeti, sa uitam ca v-ati dat in
stamba!”
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Trebuie sa-si dea urgent demisia, in bloc, toti membrii CSM dupa circul din Consiliul Superior al Magistraturii,
soldat cu refuzul de a vota una dintre candidatele Gabriela Baltag si Andrea Chis pentru functia de presedinte al
CSM in anul 2022. Asta le-a solicitat judecatoarea Viorica Costiniu (foto) – presedinta de onoare a Asociatiei
Magistratilor din Romania – joi, 16 decembrie 2021, imediat dupa manevra (click aici, aici si aici pentru a citi).

Mai exact, judecatoarea le reproseaza membrilor CSM care au blocat alegerea noului presedinte faptul ca au
dezonorat nu doar Consiliul, ci si intreaga magistratura, pe care o reprezinta doar teoretic, caci prin isprava de joi siau distrus orice urma de reprezentativitate. Amintim ca CSM a respins candidaturile judecatoarelor Baltag si Chis,
votand in schimb mentinerea judecatorului Bogdan Mateescu in functia de presedinte interimar, peste mandatul
legal.

Iata mesajul presedintei de onoare a AMR, trimis in exclusivitate catre
Luju.ro:
„Lipsa de maturitate, de responsabilitate, iar in locul lor s-au plantat vanitati, orgolii, decadenta si multa
prostie gestionata la comun cat sa duca justitia in derizoriu si sa te intrebi cum este posibil ca destinele
profesionale ale colegilor din sistem sa salasluiasca in mainile CSM-istilor care nu vad mai departe de
sinele lor atotcuprinzator.
Proiectele celor doua candidate au vizat, fiecare in felul lor, proiectele CSM care trebuie finalizate si completate si
cu propunerile lor conexe pentru trebuintele justitiei.
Si atunci?!
Nu va agreati personal?! Va priveste, dar nu trebuie sa transpire in eter resentimentele dintre voi, CSM-istii,
pentru ca sunteti inauntrul unei autoritati constitutionale, si nu pe prispa la sfada, ca babadiile plictisite de
viata si care nu cu voturi, ci cu vorbe grele se napustesc unele contra altele, cu pizma si resentimente (ca
sa nu zicem: ura).
CSM-istii de azi merita un vot de blam si sa plece acasa!
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Prin atitudinea dumneavoastra, membri ai unui csm cu litere mici, dezavuati o institutie pe care ati
dezonorat-o prin iresponsabilitatea dumneavoastra si ne-ati dezonorat si pe noi, pentru ca nu mai aveti
girul reprezentativitatii noastre, cata vreme va preocupa mai mult promovarea slabiciunilor voastre decat
interesele justitiei in slujba careia va aflati.

Acasa inainte de termen, ca cincinalele ceausiste! Si repede, pentru ca prin votul vostru ne-ati
desconsiderat reprezentantii unor instante care s-au bucurat de voturi mai multe decat cele care v-au pus
in jilturi prea inalte fata de cat puteti fiecare in parte!
O zi neagra pentru justitie, pentru noi, pentru tara, mai neagra decat Black Friday!

Si maine este o zi, poate va votati demisia colectiva si va duceti sa va reculegeti, sa uitam ca v-ati dat in
stamba!”
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