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SA-TI FIE RUSINE OBRAZULUI! –
Hartuiala lui Vasilica Danilet s-a
terminat prost. Pentru el. A pierdut
definitiv la TMB procesul cu
Lumeajustitiei.ro in care a avut tupeul
sa pretinda ca s-a atentat la viata sa
privata prin publicarea pozelor cu el la
karaoke cu judecatoarea Camelia
Bogdan, la cateva ore dupa ce i-a dat
vot favorabil in CSM pentru apararea
reputatiei (Minuta)
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Sa iti faci datoria de jurnalist si sa ajungi sa fii tarat prin tribunale de un individ care crede ca daca e membru in CSM isi poate permite orice libertati.
Reporterii Lumeajustitiei.ro au fost hartuiti aproape 4 luni prin tribunale de judecatorul-problema Cristi Vasilica Danilet, care a comis un abuz de
drept, incercand sa obtina pe cale de ordonanta presedintiala obligarea publicatiei Lumeajustitiei.ro la eliminarea de pe site a pozelor si filmului
cu el in Clubul Tunes, in seara de 24 martie 2016, dansand si cantand karaoke cu vestita judecatoare Camelia Bogdan de la Curtea de Apel
Bucuresti.
Acest individ – fost consilier al Monicai Macovei – a avut nemaintalnitul tupeu sa pretinda ca i s-a incalcat viata privata prin publicarea
imaginilor cu escapada lui la club, cu judecatoarea Camelia Bogdan, la cateva ore dupa ce in CSM Vasilica Danilet a votat in favoarea acesteia,
in vreme ce majoritatea membrilor CSM au votat pentru respingerea cererii de aparare a reputatiei a acesteia. Stiind ce a facut si stiind ca prietena
lui Camelia Bogdan a recuzat jumatate din membrii CSM, mai putin pe el, acest individ nu s-a sfiit sa iasa in public, in club cu partea pentru care a dat vot
favorabil, dupa cum s-a laudat chiar pe pagina lui de Facebook (vezi facsimil).
Noroc ca vom scapa de Danilet din CSM la inceputul lunii ianuarie 2017
Acest individ impotriva caruia peste 1000 de judecatori din tara au votat sa fie revocat din CSM – si care a beneficiat pe modelul Basescu de o hotarare
salvatoare a Curtii Constitutionale, care s-a sters la fund cu vointa magistratilor de la judecatorii – a putut sa pretinda, fara sa-i crape obrazul in fata
instantei, ca noi jurnalistii am fi atentat la viata lui privata.
Individul a iesit la club cu partea careia i-a dat verdict favorabil, imediat dupa isprava, si avea pretentia ca lumea sa taca pentru ca nu are
acceptul lui sa-i publice pozele, fara sa-i pese de prevederile din codul deontologic al magistratilor care stipuleaza ca un judecator este obligat
sa se abtina de la orice manifestare de natura sa altereze increderea cetatenilor in impartialitatea si obiectivitatea sa.
Acest individ platit regeste din banii contribuabililor a crezut ca daca e demnitar poate sa se comporte cum vrea, dupa ce in momentul cand a candidat
pentru un post de membru al CSM a facut parada de INTEGRITATE – aceasta fiind deviza proiectului sau.
Noroc ca am stiut sa ne aparam in instanta si ca am intalnit judecatori integri in justitia romana in care, din pacate, mai exista magistrati precum Cristi
Vasilica Danilet.
Vineri 8 iulie 2016, judecatoarele Cornelia Telechi si Stefania Tuiu, de la Sectia a III-a Civila a TMB au dat verdictul final: “Respinge apelul ca
nefondat. Definitiva”.
Anterior, in data de 5 aprilie 2016, judecatoarea Roxana Duma, de la Judecatoria Sectorului 2, a respins actiunea lui Vasilica Danilet, printr-o
sentinta magistrala, demna de lauda, care a constituit o lectie de drept pe care individul nu o va uita toata viata. Alte comentarii sunt de prisos.
Sa-ti fie rusine Vasilica!
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* Cititi aici integral sentinta civila nr. 4399/05.04.2016 pronuntata de judecatoarea Roxana Duma de la JS2
* Cititi aici articolul cu pozele si filmarea video pe care Danilet le vroia cenzurate pe cale de ordonanta
presedintiala, sub pretextul ca e vorba de viata lui privata
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