
Societatea JURINDEX MEDIA SRL, editor al site-ului Lumeajustitiei.ro 
(www.luju.ro), singurul ziar online de investigatii in domeniul juridic si judiciar 
(instante, parchete, dosare, spete si alte institutii din sfera sistemului judiciar, 
un critic consecvent al neregulilor descoperite in aceasta materie), sesizeaza 
Parlamentul European asupra incercarilor de cenzura si destabilizare a 
institutiei noastre de presa prin actiunile repetate al presedintelui Consiliului 
Superior al Magistraturii, Oana Andrea Schmidt-Haineala, introduse impotriva 
jurnalistilor de la site-ul Lumeajustitiei.ro, Razvan Savaliuc si Adina Stancu 
(Anghelescu), precum si a societatii JURINDEX MEDIA SRL in solidar cu postul 
numarul 1 de televiziune din Romania, ANTENA 3 si a site-ului Sursazilei.ro, 
urmarindu-se falimentarea acestor institutii prin sumele imense cerute in nume 
propriu, ca daune materiale si morale improvizate de catre Oana Andrea 
Schmidt-Haineala, sefa CSM in fata instantelor civile din Romania. 

In acelasi timp, sesizam Parlamentul European ca in Romania se 
manifesta, la acest moment, un atac fara precedent la adresa jurnalistilor 
incomozi, prin chemarea lor abuziva in fata instantelor de judecata, prin 
monitorizarea lor permanenta si chemarea in fata procurorilor, la parchet, 
pentru a fi audiati cu privire la modul in care au scris articole de presa, 
urmarindu-se devoalarea surselor jurnalistice si anihilarea acestora. Asistam, 
asadar, la un atac fara precedent la drepturi care sunt fundamentale pentru o 
societatea democratica si un stat de drept intr-o tara membra a Uniunii 
Europene, unde exista institutii europene platite si din banii nostri, ce au drept 
obligatie, printre altele, apararea acestor drepturi protejate prin Conventia 
Europeana a Drepturilor Omului.

JURINDEX MEDIA SRL, prin jurnalistii-editori Razvan Savaliuc si Adina Stancu 
semnaleaza Parlamentului European ca aceste actiuni civile indreptate 
impotriva noastra, a jurnalistilor, prin care se solicita daune materiale si morale 
in valoare totala de 100.000 euro, in care presedintele CSM, procurorul Oana 
Andrea Schmidt-Haineala a solicitat instantelor romanesti sa fie data o sentinta 
prin care sa ni se interzica sa mai scriem vreun cuvant despre persoana sa 
chiar daca articolele publicate de noi si de colegii nostri din media privesc 
informatii de interes public, iar interesul nostru legitim este acela de a primi si 
de a oferi informatii cu privire la toate aspectele ce vizeaza atat nelegalitati, 
nereguli, abuzuri de drept si exces de putere, cat si lipsa de integritate si etica 
in randul magistratilor.  
Va rugam sa informati membrii Parlamentului European de aceasta incercare 
de intimidare a actionarilor JURINDEX MEDIA SRL, jurnalistii Razvan Savaliuc si 
Adina Stancu, precum si a intregii echipe de la site-ul Lumeajustitiei.ro. Va 
solicitam sa luati act de abuzul de putere savarsit de presedintele CSM din 
Romania asupra noastra si a colegilor de la Antena 3 si Sursazilei.ro prin 
ordinul dat de acesta Inspectiei Judiciare a CSM de a face verificari cu privire la 
articolele publicate de aceste institutii media, in conditiile in care Inspectia 
Judiciara nu are astfel de atributii. Astfel, prin Inspectia Judiciara a CSM, 
presedintele CSM savarseste, in opinia noastra, un abuz de putere, incercand 
sa produca asa-numite „probe” pentru actiunile sale din instante indreptate 
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impotriva noastra, a jurnalistilor, si a institutiilor-editor.   
Sesizam, asadar, prin intermediul dumneavoastra, membrii Parlamentului 
European cu privire la actiunile repetate de ingradire a libertatii presei, a 
libertatilor de opinie si exprimare prin atitudinea abuziva, in forma continuata, 
a presedintei Consiliului Superior al Magistraturii din Romania. Subliniem faptul 
ca desi Romania se afla inca sub monitorizarea MCV, jurisprudenta CEDO este 
desconsiderata, in sensul ca desi exista spete in care state europene au fost 
condamnate ( Sunday Times vs Regatul Unit-1979, Observer si Guardian vs. 
Regatul Unit -1991, Dalban vs.Romania etc) pentru actiuni identice sau 
asemanatoare celei ale procurorului Oana Andrea Schmidt-Haineala, sefa CSM 
impotriva jurnalistilor de la Lumeajustitiei.ro si a colegilor de la postul de 
televiziune Antena 3 si site-ul Sursazilei.ro, acestea nu sunt asimilate la cel 
mai inalt for de reprezentativitate al magistraturii, CSM. 

Prin acest demers pe care il facem sesizandu-va pe dumneavoastra si, 
totodata, Parlamentul European privitor la acest atac nedemocratic la libertatea 
presei, va solicitam punerea in dezbatere a acestui subiect de importanta 
majora pentru Romania, deoarece o restrangere a dreptului la libera exprimare 
si a dreptului la informare poate deveni un precedent extrem de periculos 
pentru oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Protejand aceste 
drepturi ale jurnalistilor si ale mass-media in general, protejati democratia!
In final, va solicitam respectuos sa luati de urgenta o atitudine publica 
impotriva acestor acte de denigrare si sa cereti sa fie luate toate masurile 
corespunzatoare pentru a proteja libertatea presei in Romania.

In speranta unui raspuns prompt care va ajuta la rezolvarea optima a acestei 
probleme, in numele cetatenilor care au dreptul de a fi informati cu privire la 
orice subiect de interes public din Romania, va multumim.

Cu stima,
Razvan SAVALIUC
Adina STANCU
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