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RAMAS BUN, MARGARETA! –
Judecatoarea Nicoleta Margareta Tint
din CSM, om de baza in majoritatea
care conduce de ani de zile Consiliul,
iese la pensie. Cererea de pensionare
a fost bagata pe ordinea de zi la ceas
de seara, chiar in ziua in care ministrul
Justitiei Catalin Predoiu se spala pe
maini in cazul pensionarilor masive
din sistem, pretinzand ca magistratii
nu au motive de ingrijorare. Este al
patrulea membru CSM care se
pensioneaza. Mai pleaca o judecatoare
de la ICCJ (Lista)
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Fix in ziua in care ministrul Justitiei Catalin Predoiu se spala pe maini in cazul pensionarilor masive din
magistratura, le infiera pe judecatoarele Andreea Chis si Gabriela Baltag din CSM ca prin deciziile de a se
pensiona au incurajat plecarile din sistem, si dadea asigurari magistratilor ca nu au motive de ingrijorare, un
important judecator al Romaniei alege sa plece din sistem. Culmea, este vorba tot despre un membru CSM, si
anume judecatoarea Nicoleta Margareta Tint (foto), fosta presedinta CSM, om de baza al majoritatii care de
ani de zile conduce Consiliul, majoritate care s-a bazat de multe ori inclusiv pe votul lui Predoiu si care in multe
cazuri a colaborat extrem de bine cu Predoiu.
Miercuri, 23 noiembrie 2022, pe ceas de seara, ordinea de zi a Sectiei pentru judecatori a CSM a fost
completata cu cererea de pensionare formulata de Tint. Spre deosebire de cazurile judecatoarelor Gabriela
Baltag si Andrea Chis, Margareta Tint nu a mai fost pusa cap de lista, ci aruncata undeva la gramada cu alti
magistrati, probabil ca sa nu atraga atentia.
Nicoleta Tint este cel de-al patrulea membru CSM care se pensioneaza in mai putin de o luna, dupa
judecatoarele Andrea Chis si Gabriela Baltag, si procurorul Florin Deac, iar potrivit informatiilor pe care le
detinem s-ar putea sa nu fie ultimul membru CSM care sa plece la pensie in aceasta perioada.
De asemenea, pe aceeasi ordine de zi au aparut si alte cereri de pensionare, printre care cea a judecatoarei
Ileana Izabela Dolache Bogdan de la Inalta Curte sau a judecatoarei Corina Mandrila de la Curtea de Apel
Bucuresti.
In total, pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM de joi, 24 noiembrie 2022, figureaza 23 de
cereri de pensionare.

* Cititi aici lista cu cererile de pensionare aflate pe ordinea de zi a sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM
din 24 noiembrie 2022
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