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VRETI O CURTE CONSTITUTIONALA A RASISMULUI? 

ATUNCI NUMITI-L PE CRISTI DANILET ! 
 
Catre:  Uniunea Salvati Romania - USR 

Senatul Romaniei 
Camera Deputatilor  

 
Spre stiinta:  Presedintele Romaniei 

Consiliul Superior al Magistraturii 
  
Stimate doamne/ Stimati domni, 
 

UCTRR – Uniunea Civica a Tinerilor Romi din Romania solicita Uniunii Salvati 
Romania – USR retragerea imediata a sprijinului acordat lui Cristi Danilet pentru numirea la 
Curtea Constitutionala. 

 
In acelasi timp, solicitam in mod public Parlamentului Romaniei sa respinga aceasta 

candidatura ce conduce la promovarea rasismului si a dispretului fata de Constitutie, tocmai in 
cadrul Curtii Constitutionale a Romaniei. 

 
UCTRR a luat act cu stupefactie de aceasta propunere facuta de USR si condamnam cu 

fermitate acest demers. In motivarea deciziei sale, USR a considerat ca “omul cel mai potrvit 
pentru a apara ordinea constitutionala, democratia, separatia puterilor in stat, libertatea 
cuvantului, independeta Justitiei este Cristi Danilet.”1 

 
Dar cum poate apara ordinea constitutionala si democratia un om care promoveaza in 

mod repetat si fatis rasismul si ura? Un om care desconsidera in mod flagrant protectia 
drepturilor omului? Un om care dispretuieste si ia la misto Constitutia si principiile ce stau la 
baza democratiei romanesti? 

 
Candidatul Danilet a avut de-a lungul timpului o serie de luari publice de pozitie si 

articole in care si-a exprimat fara rezerve opiniile profund rasiste. Iar ura sa este revarsata atat 
asupra persoanelor de religie musulmana, cat si asupra romilor si a familiilor cu multi copii.  
 

Astfel, intr-un articol publicat in Revistatimpul.ro,2 domnul Danilet discuta despre o 
“ciocnire intre doua civilizatii foarte diferite”. Acesta prezinta civilizatia europeana in mod 

                                                             
1 Libertatea, Judecatorul Cristi Danilet, propunerea USR pentru Curtea Constitutionala a Romaniei, disponibil la 
https://www.libertatea.ro/stiri/cristi-danilet-vrea-judecator-ccr-curtea-constitutionala-sunt-liber-de-contract-
4083409.  
2 Cristidanilet.wordpress.com, De la ciocniri intre culture la mutatii in drept, disponibil la 
https://cristidanilet.wordpress.com/2015/09/28/de-la-ciocniri-intre-culturi-la-mutatii-in-
drept/?fbclid=IwAR0Pfmdh9BxMRnxPnjjQ9ofv09KGe9B8l7q0FgT70wT9M-o0h3jN0FqIIEM.  
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exclusiv pozitiv si o pune in antiteza cu civilizatia musulmana pe care o prezinta drept “profund 
religioasa”, “intoleranta” si “dispusa sa porneasca oricand Jihadul”.  
 
 Mai mult decat atat, in acelasi articol, Cristi Danilet prezinta ideea ca “juristii insisi 
accepta ca a avut loc o exacerbare a drepturilor omului care a ajuns sa blocheze mecanisme de 
protectie globala”. Acestui candidat i se pare “paradoxal” faptul ca “drepturile omului ocrotesc 
individul potential periculos pentru societate” si propune discutarea necesitatii la trecerea la 
drepturile oamenilor si ale societatilor, practic, in detrimentul drepturilor individuale ale omului.  
 

Aceasta abordare este un atac frontal la adresa Constitutiei Romaniei care protejeaza in 
mod explicit dreptului omului. Protectia drepturilor omului constituie un principiu fundamental 
al oricare democratii. 
 
 Dar evenimentul nu este singular. Puncte similare de vedere au fost reiterate de 
candidatul Danilet pe contul sau de Facebook, in care arata ca aceste doua culturi sunt total 
diferite (cu referire la cultura europeana si cea islamica) si atunci concilierea dintre ele este 
imposibila.  
 
 Candidatul Danilet a promovat in mod activ si rasismul impotriva romilor si 
discriminarea familiilor cu multi copii. Acesta a distribuit pe contul sau de facebook o postare in 
care erau prezentate mai multe persoane imbracate in port traditional rom si care era insotita de 
comentariul “Ati muncit pana acum? Da, am vreo 30 de ani. De puscarie.” 3 
 

Dar, candidatul Danilet nu s-a limitat la a distribui aceasta postare ce promoveaza ura si a 
adaugat propriul sau comentariu, prin care aprofundeaza aceasta abordare si mai si ia Constitutia 
Romaniei la misto: “Cica nu pot sa munceasca din cauza ca au copii mici, ca sufera de depresie 
recurenta sau din cauza ca nu au muncit niciodata!! Acum inteleg mai bine art. 1, alin. 3 din 
Constitutia noastra: Romania este stat de drept, democratic si SOCIAL.” 
 

Aceasta interpretare prin care intretine ideea ca persoanele de etnie roma nu vor sa 
munceasca, respectiv ca ingrijirea copiilor mici sau anumite afectiune medicale nu constituie 
posibile obstacole in exercitarea dreptului la munca nu face altceva decat sa expuna rasismul 
anti-rom al domnului Danilet si discriminarea pe care acesta o promoveaza fata de familiile 
numeroase si fata de persoanele asistate social.  

 
 Ne dorim cu adevarat sa avem un judecator constitutional care sa incalce flagrant  
Constitutia Romaniei si apoi sa ia Constitutia la misto?  
  

Cu aleasa consideratie,  
Norbert IUONAS 
Presedinte – UCTRR       14 aprilie 2022 

                                                             
3 A se vedea captura de ecran anexata la prezenta scrisoare si care este disponibila la urmatorul link 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=575849406115484&set=a.445455645821528.  


