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* Avem noutati despre procuroarea care n-a vazut nimic in neregula cu faptul ca DNA a folosit interceptari
pe care SRI le-a facut si tot SRI le-a falsificat, din disperarea de a nenoroci cu orice pret inculpatii din
dosar. Click aici sa vedeti despre cine vorbim!
* Tineretul roman se arata tot mai entuziasmat de criptomonede. Cine spune asta si cum arata cifrele vedeti
dand click aici.
* Acelora dintre cititorii nostri care isi permit sa se plimbe cu elicopterul, dar si celor care lucreaza in
medicina de urgenta le spunem ca apare un nou heliport in Romania. Unde anume aflati facand click aici.

* Pentru ca vineri, 12 august 2022, este programata sedinta Plenului CSM pentru avizare a proiectelor de legi ale
justitiei, ii semnalam Consiliului Superior al Magistraturii o contradictie continuta in initiativa ministrului Justitiei
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Catalin Predoiu (foto) privind noul statut al judecatorilor si procurorilor.

Lumea Justitiei v-a aratat deja faptul ca Predoiu vrea sa transpuna Decizia nr. 363/2022, in care CCR a stabilit ca
este neconstitutional caracterul permanent al excluderii disciplinare si deci ca orice judecator sau procuror trebuie
sa aiba dreptul de a fi reabilitat si de a se putea intoarce in sistem (click aici pentru a citi). Mai exact, Catalin
Predoiu a introdus in proiect termene de radiere a sanctiunilor disciplinare: 3 ani pentru excludere si retrogradare, 1
an pentru avertisment. Restul sanctiunilor (taierea din salariu, mutarea disciplinara si suspendarea din functie) ar
urma sa se radieze la incheierea perioadei pentru care au fost dispuse.
Daca in cazul perioadei de 3 ani pentru excludere si retrogradare nu e nimic de comentat, remarcam ca
ministrul Justitiei nu a pus termenele pentru celelalte sanctiuni in acord cu alte prevederi din lege, unde
spune ca judecatorii si procurorii care vor sa participe la concursurile de promovare trebuie sa nu fi fost
sanctionati disciplinar in ultimii 3 ani (la fel ca in actuala Lege 303/2004). Asadar, se va ajunge in situatia in
care radierea sanctiunilor constand in avertisment, reducere de salariu, mutare si suspendare nu va valora
nimic, cata vreme magistratul in cauza va continua sa fie impiedicat a participa la concursuri de
promovare.
De aceea, Consiliul Superior al Magistraturii ar trebui sa tina cont de contradictia de mai sus in procesul de avizare
a proiectului de statut al judecatorilor si procurorilor.
In rest, asteptam cu interes sa vedem daca CSM isi va schimba cumva pozitia critica privind propunerea lui
Predoiu de eliminare a abaterii disciplinare constand in nerespectarea deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei si
a celor pronuntate de ICCJ in dosarele de recurs in interesul legii (click aici pentru a citi).
Nota: Informatiile din aceasta rubrica trebuie luate sub beneficiu de inventar, ele facand parte din categoria
zvonurilor sau a pamfletului. Luati-le ca atare!
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