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Pensie de 20.000 de lei pe lun&#259; pentru un magistrat controversat
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ml#ixzz246oCzu00 Joi, 2 august 2012   Pensie de 20.000 de lei pe lun&#259; pentru un magistrat controversat   
Autor: Virgil Burl&#259;, Ionel Stoica   Celebra judec&#259;toare Lidia B&#259;rbulescu de la Înalta Curte de
Casa&#539;ie &#537;i Justi&#539;ie se pensioneaz&#259;. Potrivit unor surse judicare, ea va încasa o pensie
lunar&#259; de 20.000 de lei. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) va lua act de cererea judec&#259;toarei
în &#537;edin&#539;a de miercuri, 22 august. O alt&#259; judec&#259;toare, Viorica Trestianu &#537;i-a dat demisia
de la Înalta Curte. Ea s-ar fi deplasat în mai multe excursii pe banii avocatei Claudia Gherbovan, ap&#259;r&#259;tor
cercetat de DNA în dosarul Gabrielei Bârsan. Sursa: Rarvan Valcaneantu  UPDATE Potrivit deciziei de pensionare din
2009, judec&#259;toarea avea stabilit&#259; o pensie lunar&#259; de 20.090 de lei.  Fost membru al CSM &#537;i fost
pre&#537;edinte interimar al instan&#539;ei supreme, Lidia B&#259;rbulescu a devenit simplu judec&#259;tor la ÎCCJ
dup&#259; o decizie a Cur&#539;ii Constitu&#539;ionale care a decis c&#259; al doilea mandat la care a candidat
pentru un post în Consiliu este ilegal. Prieten&#259; bun&#259; cu fostul ministru al Justi&#539;iei Rodica
St&#259;noiu, B&#259;rbulescu a fost acuzat&#259; de Monica Macovei de trafic de influen&#539;&#259; dup&#259;
ce, în 2007, ar fi intervenit, în calitate de membru al Comisiei de legisla&#539;ie a CSM, pentru a favoriza angajarea
fiicei sale.    R&#259;zboi cu ANI  Judec&#259;toarea a declarat în mai multe rânduri c&#259; declara&#539;iile de
avere ar fi neconstitu&#539;ionale din moment ce con&#539;in adresele imobilelor de&#539;inute de bugetari. În
virtutea prieteniei cu St&#259;noiu, ea a fost promovat&#259; direct de la Tribunalul Olt la Curtea Suprem&#259;. Doi
ani mai târziu ajungea vicepre&#537;edinte al instan&#539;ei. Potrivit legii magistra&#539;ilor, B&#259;rbulescu va
încasa o pensie în cuantum de 80% din venitul brut realizat în ultima lun&#259; de activitate înainte de data
pension&#259;rii. În 2010, Lidia B&#259;rbulescu a încasat un salariu anual net de 180.000 de lei. Viorica Trestianu a
fost audiat&#259; ca martor al DNA în aprilie 2012 în dosarul judec&#259;toarei Gabrielei Bârsan. Potrivit procurorilor,
Bârsan ar fi primit mai multe bunuri &#537;i foloase necuvenite de la avocata Claudia Gherbovan. 
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