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OPOZITIE LA LICU – Prim-adjunctul
PICCJ Bogdan Licu are cale libera
pentru Curtea Constitutionala a
Romaniei. CCR a respins sesizarea
USR impotriva hotararii prin care
Camera Deputatilor l-a numit pe Licu la
Curtea Constitutionala. Decizia a fost
luata cu opinie separata in sensul
respingerii numirii. In schimb,
sesizarea impotriva numirii la CCR a
senatoarei PNL Iulia Scantei a fost
respinsa cu unanimitate de voturi
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Au trecut de ultimul obstacol procurorul Bogdan Licu (foto dreapta) – prim-adjunctul Parchetului General – si
senatoarea PNL Iulia Scantei (foto stanga), presedinta Comisiei juridice din Senat. Miercuri, 18 mai 2022,
Curtea Constitutionala a Romaniei i-a confirmat pentru posturile de judecatori CCR.

Mai exact, instanta de contencios constitutional a respins sesizarea formulata de catre USR impotriva celor doua
hotarari prin care Camera Deputatilor si Senatul i-au numit pe Licu si pe Scantei la CCR. Totusi, spre deosebire
de Iulia Scantei, Bogdan Licu nu a intrunit unanimitatea voturilor din partea judecatorilor CCR (existand
deci cel putin o opinie separata). De asemenea, sesizarea USR impotriva procurorului Licu a fost respinsa
ca neintemeiata (deci pe fond), iar cea contra senatoarei Scantei – ca inadmisibila (asadar, pe procedura).
Amintim ca Licu ii va lua locul judecatorului Valer Dorneanu, iar Scantei – judecatoarei Mona Pivniceru. Cei doi au
fost alesi in 2013 de Camera Deputatilor, respectiv Senat tot la propunerea PSD, respectiv a PNL, mandatele lor
urmand sa expire in luna iunie. La 3 mai 2022, Camera Deputatilor l-a validat pe prim-adjunctul PICCJ Bogdan
Licu, acordandu-i 208 voturi „pentru” si 93 „impotriva”. Tot atunci, senatoarea PNL Laura Iuliana Scantei a primit
76 de voturi „pentru” si 34 „impotriva” din partea Senatului (click aici pentru a citi).

Redam fragmentul din comunicatul Curtii Constitutionale referitor la cei doi
judecatori:
„In sedinta din data de 18 mai 2022, Curtea Constitutionala (...) , in cadrul controlului hotararilor Parlamentului, a
decis:
Cu majoritate de voturi,
– A respins, ca neintemeiata, sesizarea de neconstitutionalitate formulata de Grupul parlamentar al Uniunii Salvati
Romania din Camera Deputatilor si a constatat ca Hotararea Camerei Deputatilor nr.36/2022 pentru numirea unui
judecator (n.r. Dimitrie Bogdan Licu) la Curtea Constitutionala este constitutionala in raport cu criticile formulate;
Cu unanimitate de voturi,
– A respins, ca inadmisibila, sesizarea de neconstitutionalitate formulata de Grupul parlamentar al Uniunii Salvati
Romania din Senat referitoare la neconstitutionalitatea Hotararii Senatului nr.81/2022 pentru numirea unui

2/3

judecator (n.r. Laura-Iuliana Scantei) la Curtea Constitutionala”.
sursa foto Licu: Libertatea.ro
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