09 iulie 2014


COMUNICAT
privind admiterea de către Plenul CSM a cererii de apărare a reputaţiei 
profesionale formulată de către domnul Cornel Gabriel Caian, 
judecător în cadrul Judecătoriei Craiova


  În şedinţa din data de 09 iulie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat rezultatele verificărilor efectuate de Inspecţia Judiciară privind cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de domnul Cornel Gabriel Caian, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova, în raport de acuzaţiile cuprinse în interpelarea domnului senator Valer Marian, adresată ministrului justiţiei şi ministrului afacerilor externe, şi publicată pe site-urile luju.ro, cotidianul.ro şi ziartricolorul.ro, în datele de 26 şi 27 februarie  2014.

La data de 05.03.2014, domnul Cornel Gabriel Caian, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova, în prezent detaşat la Agentul Guvernamental pentru C.E.D.O. din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii apărarea reputaţiei profesionale. Cererea sa a fost înaintată Inspecţiei Judiciare pentru efectuarea verificărilor, conform competenţelor. 
În susţinerea cererii formulate, domnul judecător a arătat că la datele de 26 şi 27 februarie 2014 a fost dată publicităţii, pe site-urile luju.ro, cotidianul.ro şi ziartricolorul.ro, interpelarea domnului senator Valer Marian, adresată ministrului Justiţiei şi ministrului afacerilor externe, în cuprinsul căreia sunt expuse o serie de acuzaţii nefondate, privind detaşarea sa în cadrul Ministerului Afacerilor externe - Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, posibila apartenenţă la servicii secrete sau calitatea de ofiţer acoperit precum şi posibilitatea comiterii infracţiunii de trafic de influenţă în favoarea numitului Lucian Florin Sfetcu, persoană de la care se afirmă că domnul judecător ar fi împrumutat suma de 30.000 euro.  
La data de 05.03.2014, Ministerul Justiţiei a transmis interpelarea adresată ministrului justiţiei de către domnul senator Valer Marian, pentru întocmirea unui punct de vedere al Inspecţiei Judiciare asupra aspectelor invocate în cuprinsul acesteia. 
În cuprinsul interpelării, domnul senator Valer Marian a solicitat să se verifice legalitatea detaşării în cadrul Ministerului Afacerilor Externe - Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului a domnului Cornel Gabriel Caian, dacă acesta are calitatea de ofiţer acoperit al vreunui serviciu secret din România şi dacă a intervenit în soluţionarea litigiilor comerciale ale creditorului său Sfetcu Florin Lucian.

Din verificările efectuate de către inspectorii judiciari, potrivit competenţelor prevăzute de dispoziţiile art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată şi modificată, au rezultat următoarele:

1. Cu privire la detaşarea domnului judecător Cornel Gabriel Caian în cadrul Ministerului Afacerilor Externe – Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului,  inspectorii judiciari au constatat că aceasta s-a realizat prin hotărârile Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 551/09.07.2009, nr.829/08.07.2010 şi nr.590/20.06.2013, la solicitarea ministrului afacerilor externe.  S-a reţinut că faţă de motivele ce au stat la baza hotărârii nr. 590/20.06.2013, prin dispoziţia de detaşare a magistratului în cadrul Ministerului Afacerilor Externe s-a urmărit a se da eficienţă dispoziţiilor legale care prevăd posibilitatea detaşării magistraţilor la autorităţi publice şi a se valorifica experienţa domnului judecător dobândită în cadrul Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, aceasta în situaţia în care ministrul afacerilor externe a solicitat detaşarea, judecătorul şi-a dat acordul, iar conducerea instanţei de la care provenea şi conducerea instanţelor superioare s-au exprimat în favoarea detaşării
              Inspectorii judiciari au arătat că analiza aspectelor învederate în cuprinsul interpelării în ceea ce priveşte detaşarea domnului judecător Caian se poate realiza de Inspecţia Judiciară din perspectiva atribuţiilor şi competenţelor sale, ori acestea exclud verificarea legalităţii actelor emise de Consiliul Superior al Magistraturii, care se face în condiţiile expres prevăzute de lege.

2. Cu privire la presupusa calitate a domnului judecător Cornel Gabriel Caian de a fi ofiţer acoperit al unui serviciu secret din România, s-a reţinut că domnul judecător Cornel Gabriel Caian a îndeplinit obligaţia prevăzută de art. 7 alin. 2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că a depus, la data de 29.05.2013, declaraţia prevăzută de aceste dispoziţii legale.
 De asemenea, s-a reţinut că realitatea acestor declaraţii se verifică de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, din oficiu sau la sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii ori a ministrului justiţiei, Inspecţia Judiciară neavând atribuţii în sensul solicitat în interpelare.
Potrivit conţinutului adresei Ministerului Apărării Naţionale – Centrul Militar Zonal Dolj, domnul judecător Caian Cornel Gabriel a deţinut gradul de căpitan în rezervă, acordat printr-un Ordin emis în anul 2011 pentru arma justiţie militară, specialitatea militară 115. Aceasta s-a realizat în cadrul de formare a rezerviştilor, ca urmare a deficitului de specialişti şi solicitării magistratului, fiind cuprins în lucrările de mobilizare ale unei unităţi militare din judeţul Dolj, iar printr-un Ordin emis în anul din 2012, ordinul anterior a fost revocat.

3. Referitor la pretinsele intervenţii ale domnului judecător, în soluţionarea litigiilor comerciale ale creditorului său Sfetcu Florin Lucian, aflate pe rolul Tribunalului Dolj,  inspectorii judiciari au constatat că din conţinutul declaraţiilor de avere depuse de domnul judecător şi postate pe site-ul CSM, la rubrica „plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5000 euro” este menţionat un împrumut de 30.000 euro acordat de magistrat numitului Sfetcu Florin Lucian, în baza unui contract autentificat, cu termen de restituire 12.03.2011, precum şi faptul că soluţiile pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarele analizate decurg din raţionamentul urmat în fiecare cauză şi argumentat,  nerezultând indicii din care să reiasă că în soluţionarea cauzelor cu care au fost învestiţi, judecătorii nu au fost imparţiali, urmare a influenţei exercitată de domnul judecător Caian Cornel Gabriel, fiind exclusă categoric de magistraţii cărora aceste dosare le-au fost repartizate orice intervenţie în soluţionarea cauzelor.
	Inspectorii judiciari au constatat că articolele de presă publicate sub titluri care acreditează ideea săvârşirii de către domnul judecător Caian a unor fapte ilicite, cu conotaţii penale, cuprind doar interpelarea domnului senator Valer Marian, redată în integralitate, fără prezentarea unor minime verificări din partea jurnalistului asupra aspectelor punctate.
De asemenea, inspectorii judiciari au apreciat că prezentarea ca fapt cert a unor situaţii cu referire la traseul profesional, vădit tendenţioase şi înainte de efectuarea verificărilor solicitate de către instituţiile sesizate, sunt de natură să conducă la formarea unei păreri publice defavorabile acestuia.

Luând în considerare toate aspectele prezentate în raportul Inspecţiei Judiciare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a reţinut că publicarea articolelor de presă anterior efectuării verificărilor de către instituţiile învestite şi fără ca jurnaliştii să efectueze minime verificări potrivit obligaţiilor profesionale, este de natură să afecteze reputaţia profesională a domnului judecător Cornel Gabriel Caian.
           În consecinţă, Plenul Consiliului a hotărât că cererea de apărare a reputaţiei profesionale formulată de către domnul Cornel Gabriel Caian, judecător în cadrul Judecătoriei Craiova - detaşat la Agentul Guvernamental pentru C.E.D.O. din cadrul MAE, este întemeiată şi a procedat la admiterea acesteia.
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