
„Consiliul Superior al Magistraturii  
este garantul independenţei justiţiei”

(art. 133 alin. 1 din Constituţie,  
republicată)

   CABINET PREŞEDINTE

                                                                                                                               Nr
.   1/14347/1154    

Data: 07.06.2013 

Către: INSPECŢIA JUDICIARĂ

În atenţia  doamnei Judecător Rica Vasiliu- Cravelos – inspector şef

În baza art. 30 alin. 1 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al 
Magistraturii  şi  art.  7  alin  4  (a)  din  HCSM  nr.  326/2005  privind  aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, 
vă  solicităm  dispunerea   şi  efectuarea  unor  verificări  cu  privire  la  apărarea 
independenţei sistemului judiciar, ca urmare a declanşării, începând cu data de 30 
mai 2013, de către Trustul INTACT, în special prin intermediul  emisiunilor postului 
de televiziune  „Antena 3”, a unei campanii susţinute, agresive şi cu depaşirea 
oricăror  reglementări  şi  standarde în materia  libertăţii  de exprimare,  împotriva 
unor  instituţii  ale  sistemului  judiciar,  în  legătură  cu  activităţile  desfăşurate  în 
cadrul procedurii penale privind persoana inculpatului Sorin Alexandrescu. 

Analizând diferitele  afirmaţii  vehiculate recent  în spaţiul  public,  de către 
moderatorii  şi  invitaţii  emisiunilor „100 de minute”, „La ordinea zilei”,  „Sinteza 
zilei”, precum şi în jurnalele de ştiri difuzate de postul de televiziune  Antena 3 în 
perioada menţionată, constatăm următoarele:

1.  Elemente  din  mesajul  public  al  acestora  prezintă  un  potenţialul  de 
intimidare şi decredibilizare a justiţiei, ca putere a statului.
             2.    Discursul public al moderatorilor şi al unora dintre invitaţi acreditează 
direct  şi  fără  echivoc  ideea  că  justiţia  este  aservită  politic  sau,  mai  mult,  
controlată politic.

3.    Aşa-zisa  implicare  politică  a  fost  accentuată  prin  trimitere  la  lideri 
politici, la comanda cărora s-ar fi efectuat, de către procurori, presupuse abuzuri 
în ancheta pe care Direcţia Naţională Anticorupţie a instrumentat-o în legătură cu 
faptele  săvârşite  de  Sorin  Alexandrescu,  director  executiv  al  postului  de 
televiziune Antena 1. Mai mult, în contextul materialelor de presă difuzate şi al 
transmisiunilor televizate, afirmaţiile cu caracter general la adresa activităţii unor 
magistraţi,  prin  asocierea  improprie  a  termenilor,  respectiv  a  unor  nume  de 
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politicieni  şi  cazuri  anterior  mediatizate,  potenţează  registrul  diversionist  al 
mesajului public.

4.    Pornind  de  la  apărările  formulate  de  inculpat   în  instanţă,  sunt 
promovate cu insistenţă şi de o manieră speculativă teorii conform cărora ar fi fost 
încălcate procedurile judiciare atât de către PÎCCJ,  DNA dar şi de către instanţa 
care a dispus arestarea preventivă a inculpatului, 

5.    Referirile moderatorilor şi invitaţilor la metodele de „ tip stalinist”, în 
legătură cu această procedură judiciară, creează un potenţial negativ de imagine 
a statului de drept proclamat de Constituţia României, cu consecinţe deosebit de 
grave la nivel intern şi internaţional.

              Raportat la afirmaţiile sus-menţionate, vă solicităm efectuarea de 
verificări  pentru  a  se  stabili  dacă,  prin  acestea,  s-a  adus  atingere  
independenţei  justiţiei,  cu  consecinţa  subminării  autorităţii  acesteia,  
inclusiv a sistemului judiciar .

Anexăm transcripturile emisiunilor de referinţă.
.

Cu deosebită consideraţie, 

        Procuror  Oana Andrea Schmidt HĂINEALĂ                               Judecător 
Adrian BORDEA

   PREŞEDINTE          VICEPREŞEDINTE
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