
C AB I N E T D E AV O C A T " C O R N E L I U - L I V I U P O P E S C U " 

C O R N E L I U - L I V I U P O P E S C  U 
Av o c a t 

Baroul București &  Baroul Paris 
Profesor universitar doctor şi conducător de doctorat şi postdoctorat 

Către: 
- ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
- CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Doamnă / Domnule Șef al structurii de informații publice, 

Subsemnatul, Corneliu-Liviu POPESCU, (…) profesor la Facultatea de Drept a 
Universității din București și la Colegiul Juridic de Studii Europene al Universității Paris I 
Panteon-Sorbona, avocat în Barourile București și Paris. 

Formulez prezenta 

CERERE DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

Prin care, cu referire la Declarația comună a Consiliului Superior al Magistraturii, Înaltei 
Curți de Casație și Justiție și a Ministerului Public de aderare la valorile fundamentale, 
principiile și mecanismul de monitorizare al Strategiei naționale anticorupție 2016-2020, 
înregistrată la Înalta Curte de Casație și Justiție sub nr. 505/2017 din 12.07.2017 și la Consiliul 
Superior al Magistraturii sub nr. 16/19614/2016 din 10.07.2017 și publicată pe site-ul oficial al 
Consiliului Superior al Magistraturii, www.csm1909.ro, solicit distinct fiecăreia dintre cele 
două autorități constituționale destinatare ale prezentei cereri să-mi comunice informațiile de 
interes public corespunzătoare respectivei autorități și, după caz, să-mi comunice copie după 
înscrisurile solicitate, după cum urmează: 

Uniunea Națională a Barourilor din România - Baroul București 
Avocat definitiv cu drept de a pune concluzii la Înalta Curte de Casație și Justiție și la Curtea Constituțională 

Decizia Baroului București nr. 714/12.04.2011 ; Cod identificare fiscală RO28423760 ; Operator date caracter personal nr. 19808 
Domiciliul profesional principal: bd. Carol I, nr. 23, sc. 1, et. 3, apt. 11, sector 3, cod poștal 030162, București, România 

Tel.: 03.11.07.13.83. ; Fax: 03.11.07.13.84. ; E-mail: av@avocat-popescu.eu ; Web: www.avocat-popescu.eu 
ING Bank - Sucursala București, IBAN RO29 INGB 0000 9999 0480 8000, SWIFT INGBROBU (RON) 
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1. Care este temeiul normativ exact (act normativ, articol și eventual subdiviziune) al 
competenței autorității publice destinatare a prezentei cereri (după caz, Înalta Curte de Casație 
și Justiție, în calitate de curte supremă a ordinului judiciar, respectiv Consiliul Superior al 
Magistraturii, în calitate de autoritate administrativă autonomă componentă a autorității 
judecătorești, garant al independenței justiției) de a semna Declarația comună indicată supra? 

 
2. Care este organul colegial sau unipersonal de conducere al autorității publice 

destinatare a prezentei cereri (Adunarea generală a judecătorilor, Secțiile Unite, Colegiul de 
conducere sau Președintele - în cazul Înaltei Curți de Casație și Justiție, respectiv Plenul sau 
Președintele - în cazul Consiliului Superior al Magistraturii) care a decis ca autoritatea publică 
pe care o conduce să devină parte la respectiva Declarație comună, în forma exactă a acesteia? 
Suplimentar, în cazul Consiliului Superior al Magistraturii, forma exactă a Declarației comune 
a fost aprobată de Plen în ședința din 18.10.2016 (despre care se face vorbire în Comunicatul 
de presă din 23.08.2017)? 

 
3. Care este temeiul normativ exact (act normativ, articol și eventual subdiviziune) al 

competenței organului colegial sau unipersonal de conducere al autorității publice destinatare 
a prezentei cereri de a lua el (iar nu alt organ al acelei autorități publice) decizia ca respectiva 
autoritate publică să devină parte la respectiva Declarație comună? 

 
4. Care este natura juridică a respectivei Declarații comune (act de drept constituțional, 

act administrativ, act civil etc.)? 
 

5. În cazul în care decizia indicată la pct. 2 a aparținut unui organ colegial, vă solicit să-
mi comunicați numele membrilor organului colegial care au participat la ședința în care s- a 
adoptat decizia și modul în care și-a exprimat votul fiecare membru (pentru, contra, abținere). 
Solicit de asemenea copii după înscrisurile provenind de la organul colegial referitoare la 
adoptarea deciziei (proces-verbal al ședinței, hotărâre etc.). Suplimentar, în cazul Consiliului 
Superior al Magistraturii, solicit să mi se comunice dacă s-a adoptat o hotărâre a Plenului în 
data de 18.10.2016, ce număr are și când a fost publicată sau motivele pentru care nu s-a adoptat 
o hotărâre ori nu a primit număr ori nu a fost publicată (conform pct. 22 al Ordinii de zi 
soluționate). 

 
Îmi întemeiez prezenta cerere pe art. 1, art. 2 lit. a) și b), art. 6 alin. (1) și (2) și art. (7) 

alin. (1) din Legea nr.  544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
 

Arăt că informațiile îmi sunt necesare pentru viitoarele decizii personale privind 
eventuala introducere a unei acțiuni în justiție pentru constatarea nulității absolute a Declarației 
comune și privind eventuala formulare de sesizări disciplinare și denunțuri penale împotriva 
doamnelor judecătoare Iulia Cristina TARCEA și Mariana GHENA. Potrivit art. 13 din Legea 
nr. 554/2001, informațiile care favorizează sau ascund încălcarea legii sunt de interes public. 

 
Solicit să primesc răspuns distinct de la fiecare dintre cele două autorități publice 

destinatare ale prezentei cereri, în format electronic, la adresa de email indicată  supra. 
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Mă angajez să suport contravaloarea cheltuielilor necesare și solicit ca, pentru acestea, 
dacă există, să-mi fie comunicată la aceeași adresă electronică factura și contul  bancar. 

 
Prezenta cerere este redactată personal de petent, conține 3 (trei) file, este semnată 

electronic, este în format PDF și este expediată Înaltei Curți de Casație și Justiție și Consiliului 
Superior al Magistraturii, prin email, la adresele relatii.publice@scj.ro și 
secretar_general@csm1909.ro,  astăzi, 23.08.2017. 

 
 
 

 

Corneliu-Liviu POPESCU 

 
 
 

Corneliu- 
Liviu 
Popescu 

 
 
 
 
 

Signature numérique 
de Corneliu-Liviu 
Popescu 
Date : 2017.08.23 
17:17:18 +03'00' 
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