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PROCURORII CSM MERG CU
TOVARASUL LUI MATEESCU – Sectia
pentru procurori din Consiliul Superior
al Magistraturii a blocat-o pe
procuroarea CSM Tatiana Toader,
candidata pentru un nou mandat de
vicepresedinte. Sectia l-a uns
vicepresedinte pe procurorul Nicolae
Solomon, aflat in relatii apropiate cu
presedintele CSM Bogdan Mateescu.
Nicolae Solomon a fost ales inclusiv
de procurorul care initial votase pentru
Tatiana Toader (Minuta)
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Nu i-a fost de niciun folos procuroarei CSM Tatiana Toader (foto stanga) curajul de a dezvalui haosul
managerial din Consiliul Superior al Magistraturii in mandatul de presedinte al judecatorului Bogdan Mateescu
(click aici pentru a citi). Marti, 7 decembrie 2021, Sectia pentru procurori a CSM i-a refuzat Tatianei Toader un
nou mandat de vicepresedinte, alegandu-l in schimb pe procurorul Nicolae Solomon (foto dreapta), aflat in
relatii de prietenie cu Mateescu.

Mai exact, Solomon a castigat al doilea mandat de vicepresedinte al CSM cu 5 voturi „pentru” si unul nul. (La
sedinta a participat si Procurorul General Gabriela Scutea, membru de drept al Consiliului.)

Iata minuta CSM:

„Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii l-a desemnat in calitate de candidat pentru
functia de vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, pe domnul procuror NICOLAE - ANDREI
SOLOMON, membru al Consiliului Superior al Magistraturii. (unanimitatea voturilor valabil exprimate: 5
voturi da, 1 vot nul)”.

Adversarul lui Solomon s-a razgandit
Mentionam ca aceasta este a doua sedinta de vot pentru vicepresedintele CSM din 2022, dupa balotajul aparut in
urma cu aproape doua saptamani, la 25 noiembrie 2021, cand niciunul dintre cei doi candidati nu a intrunit
majoritatea optiunilor, fiind exprimate 3 voturi pentru Nicolae Solomon, unul impotriva lui si alte doua nule, in timp
ce Tatiana Toader a obtinut 2 „DA”, 3 „NU” si 1 nul (click aici pentru a citi). Cu alte cuvinte, dupa cum vedem,
procurorul care data trecuta s-a pronuntat impotriva lui Solomon si-a schimbat acum optica, ajutandu-l sa castige.
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