
Către
Președintele ELSA Iași,
d-șoara Mădălina Juncu

Spre știință:
Domnului decan al Facultății de Drept a Universității „Al.I.Cuza” Iași,
Prof.univ.dr. Tudorel Toader

Stimată Doamnă Președinte,

Subsemnatul Cristi Danileț, judecător și membru al Consiliului Superior al Magistraturii, 
cu adresă de corespondență cristi.danilet@csm1909.ro, vă rog să analizați sesizarea pe care v-o 
înaintez și să luați măsurile statutare ce se impun cu privire la fapta domnului (...) student în anul 
IV al Facultății de Drept a Universității „Al.I.Cuza” Iași și membru ELSA Iași.

Astfel, în cursul anului trecut, studentul a intrat în contact cu mine prin intermediul rețelei 
de socializare Facebook, invocând calitatea de membru ELSA Iași. El a solicitat să intre în rândul 
membrilor  abonați  ai  paginii  mele  („friends”)  și  mi-a  adresat  de  mai  multe  ori  cuvinte  de 
considerație pentru activitatea desfășurată de mine. Mai mult, mi-a solicitat și i-am expediat pe 
cheltuiala mea o carte pe care am scris-o și care nu se regăsește în comerț.

În cursul zilei de 4 februarie 2014 am primit un mesaj calomniator la adresa mea și a  
părinților mei pe pagina mea de Facebook de la un terț. Am blocat corespondența cu acesta, dar 
observând că primise un „Like” din partea studentului am intrat într-o discuție privată cu acesta 
întrebându-l  dacă aceasta ar  însemna că este de acord cu acel  mesaj.  Mi-a răspuns negativ, 
asigurându-mă că a comis o eroare.

În paralel, mi s-a adus la cunoștință că o parte din această discuție a noastră a ajuns pe 
un grup de avocați, postată de  (...)  .  Am făcut verificări și am constatat că studentul postase o 
frântură  din  corespondență  mea  cu  el  pe  pagina  lui  de  Facebook,  aducând-o  la  cunoștința 
publicului fără a-mi cere acordul. I-am cerut explicații studentului, dar a refuzat să îmi răspundă și 
mi-a blocat imediat accesul la pagina sa, punându-mă astfel în imposibilitatea de a mă apăra într-
un fel cu privire la comentariile care au început să se deruleze acolo. Postarea lui a însoțit-o de 
anumite comentarii privind funcția, numele, trăsăturile fizice prin care mă denigrează în mod direct: 
„gafă e ceea ce a făcut natura când ai fost tu adus pe lume”,  „slugă”,  „judecătorul  lu` pește”,  
„accident al naturii”, „Motanul Dănilă”, „ordinu` lu` Vasilică”, „Poate îi mai cade dracului mustața de  
la atâția nervi”, „persoana care nu pricepe nimic ce se întâmplă în jurul lui (sluga)”.

Am rămas siderat de modul în care studentul a procedat în ce mă privește: în privat 
declară că mă apreciază, în public mă denigrează. Precizez că nu am avut niciun dialog cu el în 
contradictoriu și nimic nu justifică un astfel de comportament. Dincolo de  aspectele legale pe care 
înțeleg să le valorific printr-o altă cale, vă solicit să luați măsurile ce se impun pentru aspectele de 
natură etică a acestei fapte, dacă ele intră în competența dvs. Astfel, eu însumi sunt absolvent al  
facultății  dumneavoastră  și  am răspuns chemării  ELSA pentru prelegeri  cu  studenții,  pe  teme 
legate de admitere în justiție și viața de magistrat. Țin legătura în mediul virtual cu mulți studenți ai 
facultății, cărora le răspund cu drag la întrebările legate de admiterea la INM și pe care îi încurajez 
să susțină cu încredere acest concurs. Am încredere în noile  generații  de juriști  și îmi pun cu 
sinceritate speranța că ei vor îmbunătăți considerabil calitatea justiției din România. Aceste legături 
constante  cred  că  s-au  bazat  pe  o  anumită  poziție  socială  pe  care  o  ocup  și  un  anumit 
profesionalism care mă caracterizează în cei 15 ani de magistratură. Relația bună pe care o am de 
mulți ani cu facultatea mă îndrituiește să cred că un comportament ca al studentului menționat este 
ceva accidental și regretabil, de care membrii ELSA Iași se dezic.

Atașez înscrisuri din care rezultă cele afirmate.

Vă mulțumesc,
Jud.Cristi Danileț
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