
COMUNICAT

AvAnd in vedere ultimele declaralii ale doamnei procuror Elena Iordache

preculrr Ei activitatea dumneaei in calitate de ,,Preqedinte" al Asocialiei

Procurorilor din Rom6nia, calitate autoasumatdfrrh a fi desemnatd de Conferinla

I.{alionali a Procurorilor cu rol de adunare general[,

SOLICIT PUBLIC TUTUROR FILIALELOR ASOCIATIEI

PROCTJRORTLOR DECLANSAREA iX npCrtr,,t DE LTRGENTA A

PROCEDURII DE CONVOCARE A

ct ONFERTNTE r NTATTONALE

pentru

1. Revocarea doamnei Iordache Elena din calitatea autoasumatb de

Preqedinte al Asocialiei Procurorilor din Romdnia, calitatea de membru in

Consiliul Director;

2. Revocarea eelorlaiti membrii ai Consiliului Director;

3. }l,lumirea unui nou Consiliu Director si a unui nou Presedinte.

Solicitarea mea p1eac6 de la evidenta deturnare a activitdtii asocialiei in

interesul ceiol care ianseazb atacuri asupra corpului magistrafilor gi in special a

procurorilor prin ludri de pozilie contrare procurorilor, intereselor gi drepturilor

constitulionale qi legale ale acestora.

Consider ci urmdtoarele aspecte contravin statutului

- girarea tErd existenla unui mandat a modif-rcirii 1

adundrile generaie qi in Eedinla Secliei

modific[rile primiserd un aviz negativ;

or justiliei 1n

1.

din CSM



- criticarea qi clenig tareape plan intern qi internalional in numele asociafiei

a unor procurori qi chiar a Procurorului General al Romdniei, ori o asocialie a

procurorilor nu poate clenigra nici procurorii pe care-i reprezintS ;i nici alli

procurori;

- nici unul din actele recente ale conducerii asocialiei nu indici vreo intenlie

de a susline interesele procurorilor.

Ceea ce mi se pare cel mai grav sunt declaralii doamnei Iordache Elena din

data de azi, 25 februarie 2019 prin care aceasta nu numai cd girea:zb noile

moclificdri, ci militeazd pentm cenzura opiniilor magistralilor si chiar ameninld

voalat magistralii care qi-au exprimat public opiniile ;i au tras un semnal de

alarmd la modificbriie intempestive ale legilor justiliei care duc efectiv la o

subordon ate aj ustiliei.

Cu deosebitS considera{ie,

PROCI]ROR

BIJ CA R.ADLT GEO
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