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REPRESALII IN NUMELE LUI WERNER – Judecatoarea Madalina Afrasinie de la Tribunalul Bucuresti, bagata in
disciplinar pe motiv de "Klaus Werner Iohannis". Inspectia Judiciara s-a sesizat din oficiu pe o postare de pe
Facebook a Madalinei Afrasinie, in care judecatoarea TMB a acuzat ca presedintele Iohannis a manifestat un
dispret total fata de Constitutie si fata de democratie atunci cand a nominalizat acelasi premier demis:
“Dictatura s-a reinstaurat in mod... democratic!”

Scris de Elena DUMITRACHE | Data: 23.02.2020 11:31

A fost cercetata disciplinar pentru ca si-a cerut iertare in fata celor retinuti, arestati si apoi achitati, a fost avertizata
de Inspectia Judiciara sa fie mai atenta cu limbajul pe Facebook, dupa ce o mana de rezistenti s-a plans ca nu
agreaza postarile sale, a fost cercetata chiar si cand i-a transmis presedintelui Klaus Werner Iohannis printr-o
postare, ca nu a ajuns in functia de judecator pe pile. Acum, este din nou cercetata de Inspectia Judiciara, tot
pentru opiniile exprimate!
Vorbim despre judecatoarea Madalina Afrasinie (foto), presedinta Sectiei a VI-a civila a Tribunalului
Bucuresti, care a ajuns din nou in atentia Inspectiei Judiciare. De aceasta data, tot din cauza unei postari care
il viza pe presedintele Klaus Werner Iohannis. Mai exact, ca urmare a publicarii de catre Lumea Justitiei a
comentariului judecatoarei Afrasinie din data de 6 februarie 2020, facut pe Facebook, in care aceasta i-a
transmis presedintelui Romaniei "Sa ii fie rusine" (Click aici pentru a citi) pentru faptul ca a ales sa calce in
picioare legea fundamentala, nominalizand pentru functia de premier aceeasi persoana pe care Parlamentul a
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demis-o prin motiune de cenzura. Prin aceasta decizie, a avertizat atunci judecatoarea Afrasinie, "dictatura s-a
reinstaurat in mod... democratic".

Si nu a gresit deloc credem noi, caci o tara intreaga a vazut cum a fost facuta renumirea lui Ludovic Orban
in functia de premier, specialistii Dreptului si nu numai s-au ingrozit constatand abaterea de la norme, iar
evolutia dupa aceasta postare a demonstrat ca intr-acolo se indreapta Romania: catre dictatura.
Nu de aceeasi parere este insa Inspectia Judiciara. Sustinem aceasta intrucat, la o zi de la publicarea articolului
"Judecatoarea catre Iohannis: Sa va fie rusine", respectiv in 7 februarie 2020, inspectorul sef al Inspectiei
Judiciare, judecatorul Lucian Netejoru, a dispus sesizarea din oficiu cu privire la "aspectele semnalate in
referatul purtatorului de cuvant", lucrarea fiind repartizata inspectoarei Adriana Andronic.
Anuntul cu privire la verificarile efecutate de Inspectia Judiciara a fost facut inclusiv de judecatoarea Madalina
Afrasinie pe pagina sa de Facebook: "Pentru ca vestile circula repede, da sunt subiectul unei sesizari a IJ cu
privire la o anumita postare preluare de Lumea Justitiei. Deocamdata nu comentez mai mult fiind o
cercetare disciplinara in curs... Multumesc".
Astfel, la doua saptamani de la declansarea verificarilor prealabile de catre Inspectia Judiciara, inspectorul
judiciar a transmis presedintei Tribunalului Bucuresti, Laura Radu, sesizarea din oficiu, solicitandu-i-se in
acelasi timp sa comunice si "punctul de vedere al magistratului vizat, in masura in care acesta doreste a
si-l exprima".

Foarte interesanta decizia Inspectiei Judiciare de a se sesiza din oficiu in acest caz. Ne intrebam totusi, unde au
fost pana acum inspectorii judiciari, care nu i-au deranjat nici macar cu o floare pe magistratii activisti care
au facut tot felul de actiuni politice impotriva Guvernului PSD. Fapte care sunt infinit mai grave decat
exprimarea unei opinii pe pagina personala de Facebook.
Iata adresa prin care s-a dispus sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare fata de afirmatiile facute de
judecatoarea Afrasinie in postarea de pe Facebook:
"Prin referatul din data de 7 februarie 2020, intocmit de purtatorul de cuvant al Inspectiei Judiciare, in baza art. 15
alin. 3 lit. b) din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectiei Judiciare, a fost semnalat faptul ca la 6
februarie 2020, in publicatia on line 'Lumea Justitiei' a fost identificat articolul cu titlul 'Judecatoarea catre Iohannis:
Sa va fie rusine...'
In articolul mai sus mentionat este prezentata o postare pe pagina de Facebook a doamnei Madalina Afrasinie,
judecator la Tribunalul Bucuresti, presedinta Sectiei a VI-a civile in care sunt facute aprecieri referitoare la
evenimente publice recente.
In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare si art. 12 alin. 1 si 7 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea
lucrarilor de inspectie,
Dispun,
Sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare cu privire la aspectele semnalate in referatul purtatorului de cuvant.
Lucrarea se inregistreaza sub un numar nou si se repartizeaza spre competenta solutionare Directiei de inspectie
pentru judecatori.
Inspectorul sef al Inspectiei Judiciare
Judecator Lucian Netejoru"

page 2 / 3

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

