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SPALATORIA FUNCTIONEAZA CEAS –
Sectia pentru procurori in materie
disciplinara din CSM a mai albit o
vedeta. Procurorul PICCJ Iulian
Pancescu a fost scapat de dosarul in
care Inspectia Judiciara l-a trimis in
judecata disciplinara pentru
exercitarea functiei cu grava
neglijenta. Pancescu este acuzat ca a
dat clasare intr-un dosar vizand-o pe
judecatoarea Crina Muntean de la
Tribunalul Bihor in loc sa decline
cauza la Sectia pentru investigarea
infractiunilor din justitie (Minuta)
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Nicio surpriza din partea Sectiei pentru procurori in materie disciplinara din Consiliul Superior al Magistraturii. Marti,
29 martie 2022, „Brigada Nufarul” a albit inca o vedeta a parchetelor. Este vorba despre procurorul Iulian
Pancescu de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pe care Inspectia Judiciara l-a trimis
in judecata disciplinara pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta (abaterea disciplinara de la art. 99 lit. t teza a
II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor).

Iata minuta procurorilor CSM din dosarul nr. 15/P/2021 (vezi facsimil):
„Respinge actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara impotriva paratului Pancescu Iulian,
procuror in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru savarsirea abaterii
disciplinare prevazute de art. 99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si
procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca neintemeiata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare la Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si
Justitie”.
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Redam explicatia de la art. 99^1 alin. 2 din Legea 303/2004:
„Exista grava neglijenta atunci cand judecatorul sau procurorul nesocoteste din culpa, in mod grav, neindoielnic si
nescuzabil, normele de drept material ori procesual”.
Dupa cum Lumea Justitiei a dezvaluit in exclusivitate, Inspectia Judiciara il acuza pe Pancescu de faptul ca ar fi
emis o ordonanta de clasare intr-un dosar vizand-o pe judecatoarea Crina Muntean (foto) de la Tribunalul Bihor
in loc sa decline acea cauza catre Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) – click aici pentru a
citi.

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

