
 
 

 

Comunicat ELSA Iași - 12.02.2014 

În primul rând, ELSA Iași (European Law Students’ Association-Grupul local Iaşi) 

doreşte să îşi exprime poziţia oficială faţă de recentele informaţii apărute în presă cu privire la 

un conflict declanşat pe o reţea de socializare între un membru al asociaţiei şi domnul 

judecător Cristi Danileţ. Menţionăm faptul că asociaţia îşi exprimă dezaprobarea faţă de 

atitudinea şi limbajul menţionat în respectiva plângere. Nu dorim să fim în nici un fel asociaţi 

cu ideile exprimate şi comportamentul descris. Aceste idei și comportamente nu sunt unele 

care să ne caracterizeze pe noi ca ONG și nici pe membrii noștri în ansamblul lor, fiind 

contrare viziunii promovate de noi. 

Membrul în cauză a prezentat asociației, de bună voie, declarația sa de retragere ca 

membru. Din data de 11.02.2014 respectivul student nu mai face parte din asociație, în 

consecință asociația nu poate fi relaționată cu orice declarații sau fapte ulterioare ale sale. 

Dorim să adresăm scuze tuturor celor implicați, a căror imagine a fost afectată sau 

implicată colateral ca urmare a faptului că această chestiune a luat o amploare nedorită. 

Plângerea  era adresată doar organului de conducere al asociației și ar fi trebuit să rămână  

privată. Nu avem cunoștință despre modul în care informațiile au fost transmise terților,  

exprimându-ne pe această cale scuzele pentru transmiterea documentului. 

În primul rând, scuzele noastre se adresează domnului judecător Danileț. După cum 

am spus deja, opinia prezentată nu este cea a asociației noastre. Colaborarea noastră cu 

domnia sa a fost una pozitivă şi de bun augur, el participând recent la o conferinţă a asociaţiei, 

conferinţă cu un impact benefic şi informativ asupra studenţilor participanţi. Sperăm ca astfel 

de colaborări să continue și pe viitor și să nu fie afectate de recentele evenimente. 

Considerăm ca trebuie să adresăm scuze și domnului Decan Tudorel Toader pentru  

menționarea numelui său în cadrul acestei situații. Plângerea era adresată asociației, ELSA 

Iași și nu domniei sale, dumnealui neavând nici o legătura cu cele petrecute. 

Regretăm evoluția situației și sperăm ca astfel de situații să nu se mai petreacă . 

Juncu Maria-Mădălina 

Președinte ELSA Iași 


