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TRIUNGHIUL BERMUDELOR –
Majoritatea din CSM a disparut subit
fix inainte de pronuntarile din dosarele
disciplinare ale judecatorilor. Desi la
lucrarile comisiilor din 2 februarie 2022
au fost prezenti toti judecatorii din
CSM, Sectia de disciplinar, convocata
in aceeasi zi, nu s-a mai putut intruni.
Toate indiciile duc spre judecatoarea
Margareta Nicoleta Tint. De ras: s-a dat
amanare de pronuntare pe termen
nedeterminat (Documente)
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Mare mister ce s-a intamplat miercuri, 2 februarie 2022, in Consiliul Superior al Magistraturii. Majoritatea din
Sectia pentru judecatori a CSM a disparut subit, fix inainte sa se faca pronuntari in mai multe dosare
disciplinare. Asta desi cu scurt timp inainte toti membrii Sectiei pentru judecatori a CSM fusesera prezenti
la comisiile de lucru ale CSM.

Astfel, miercuri, 2 februarie 2022, Sectia pentru judecatori a CSM in materie disciplinara avea programate
pronuntari in trei dosare disciplinare. Nu a mai fost dat insa niciun verdict, intrucat s-a decis amanarea pronuntarilor
pe motiv ca nu s-a putut constitui o majoritate: “Avand in vedere ca nu s-a intrunit o majoritate cu privire la
posibilitatea pronuntarii la aceasta data in cauza, urmeaza ca deliberarile sa fie reluate la o data ulterioara” (vezi
facsimil 1). Intelegem asadar ca unul sau mai multi judecatori ai CSM au lipsit de la sedinta sectiei disciplinare,
drept urmare s-a decis amanarea pronuntarilor.

2/6

Toti judecatorii din CSM au fost la serviciu
Interesant este ca pronuntarile din dosarele disciplinare au fost amanate pe motiv ca nu a putut fi intrunita
o majoritate, desi in aceeasi zi, miercuri, 2 februarie 2022, au fost la serviciu toti judecatorii din
CSM. Dovada sunt minutele Comisiei nr. 1 comune a CSM si Comisiei nr. 1 de judecatori. Astfel, la Comisia nr. 1
judecatori (vezi facsimil 2), care s-a desfasurat de la ora 11, au fost prezenti toti membrii, cu exceptia
judecatorului Mihai Balan. Aceasta nu a participat dupa ce la sedinta Sectiei pentru judecatori din 18
ianuarie 2022 a anuntat ca nu doreste sa faca parte din Comisiile de lucru ale judecatorilor: “Sectia pentru
judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii, dupa suplimentarea ordinii de zi, a hotarat desemnarea in cadrul
comisiei Comisiei nr. 1 Legislatie si cooperare interinstitutionala (judecatori) si in cadrul Comisiei nr. 2 Resurse
umane si organizare (judecatori) a tuturor membrilor alesi ai Consiliului, cu exceptia domnului judecator MihaiAndrei Balan, care si-a exprimat optiunea de a nu face parte din componenta niciunei comisii de lucru”.
Judecatorul Mihai Balan a fost insa prezent la Comisia nr. 1 comuna, de la ora 12, la fel ca ceilalti
judecatori din CSM (Margareta Nicoleta Tint luand parte la sedinta prin videoconferinta). Balan a ales apoi
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sa paraseasca sedinta impreuna cu alti sase membri CSM, pe motiv ca sedinta fusese convocata
nelegal (vezi facsimil 3).
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Exista suspiciuni rezonabile ca Margareta a fost veriga lipsa
Asadar, miercuri, 2 februarie 2022, la serviciu erau prezenti toti judecatorii din CSM. Cu toate acestea, sedinta
Sectiei pentru judecatori in materie disciplinara (programata dupa Comisii, lucru ce reiese din faptul ca
minuta sectiei a fost postata pe site-ul CSM dupa postarea minutelor Comisiei) nu s-a mai putut tine pe
motiv de lipsa a unui sau a unor judecatori. Doar prin lipsa unui membru sau a unor membri se poate explica
imposibilitatea intrunirii unei majoritati, in conditiile in care vorbim de un numar impar de judecatori care fac parte
din Sectia disciplinara (9), deci votul nu putea fi unul egal, astfel incat sa se poata sustine apoi ca nu s-a putut
forma o majoritate pentru luarea unei decizii.
Cine a fost judecatorul sau judecatorii care au lipsit nu se precizeaza. Teoretic este posibil ca oricare dintre
judecatorii care au luat parte la sedintele celor doua Comisii sa fi absentat de la sedinta Sectiei pentru judecatori a
CSM in materie disciplinara. Deci oricare dintre Bogdan Mateescu, Simona Marcu, Marian Buda, Lia Savonea,
Margareta Nicoleta Tint, Andrea Chis, Gabriela Baltag, Evelina Oprina si Mihai Balan.
Totusi, exista suspiciuni rezonabile ca cea care a absentat de la sedinta Sectiei pentru judecatori a CSM in
materie disciplinara este judecatoarea Margareta Nicoleta Tint. Si ne gandim la ea pe motiv ca aceeasi Tint
nu a participat la sedinta Sectiei pentru judecatori de a doua zi, joi, 3 februarie 2022. Concret, dupa cum se
poate vedea in minuta atasata la finalul articolului, punctele de ordinea de zi au fost solutionate cu un
numar de 9 voturi, 8 voturi din partea unor membri alesi, iar celalalt din partea sefei ICCJ Corina Corbu,
membru de drept. Totodata, pe inregistrarea sedintei Sectiei de judecatori singura care nu apare este
tocmai Margareta Nicoleta Tint (ceilalti membri ai Sectiei pot fi vazuti: Bogdan Mateescu, Andrea Chis si
Mihai Balan in sala, restul online).
Motivele pentru care judecatorul sau judecatori care au participat la comisii au lipsit de la sedinta Sectiei pentru
judecatori in materie disciplinara, ca e Tint sau altcineva, nu se cunoasc. Oricum, banuim noi, absenta respectivului
membru/ membri a fost cauzata fie de interventia unei urgente, fie de aparitia unei probleme de sanatate. Caci nu
credem ca exista vreun judecator in CSM care sa nu participe la o sedinta pentru ca are alte treburi (pentru un
asemenea motiv se face cerere de concediu). Asa cum nu credem ca ar putea fi vorba de o absenta intentionata
care sa blocheze Sectia pentru judecatori in materie disciplinara. Sau poate explicatia e mult mai simpla, iar
Margareta Nicoleta Tint nu a mai putut lua parte la sedinta Sectiei pentru judecatori a CSM in materie disciplinara,
dupa ce participase la comisii online, din cauza unor probleme tehnice, astfel ca nu s-a mai putut loga prin
viceoconferinta. Nu-i asa?

Amanare de pronuntare pe termen nedeterminat
In final mai trebuie relevat ceva ciudat. Si anume ca amanarea de pronuntare din dosarele disciplinare a fost
data pe termen nedeterminat. Mai exact, nu este mentionata nicio data la care sa fi fost reprogramata
pronuntarea in dosarele disciplinare amanate in 3 februarie 2022.

* Cititi aici ordinea de zi solutionata a sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM din 3 februarie 2022, din care reiese
ca Margareta Nicoleta Tint a lipsit
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