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RAPORTUL GRECO:

"Abþineþi-vã!"
rupul Statelor împotriva Corupþiei din cadrul Consiliului Europei (GRECO) a fãcut public în luna aprilie Raportul referitor la România,
în care îºi exprimã “îngrijorarea profundã” faþã de anumite aspecte ale legilor adoptate de Parlament privind
statutul judecãtorilor ºi procurorilor,
organizarea judiciarã ºi Consiliul Superior al Magistraturii, precum ºi privind amendamentele propuse pentru
legislaþia penalã.
GRECO precizeazã într-un comunicat cã a redactat raportul în urma deciziei luate la reuniunea din decembrie
2017sã evalueze urgent reformele judiciare din România, pentru cã pot
duce la încãlcarea serioasã a standardelor anticorupþie.
Raportul noteazã cã amendamentele la cele trei legi privind sistemul juwdiciar adoptate de Parlament, în decembrie 2017, nu conþin cele mai controversate propuneri, care au fost prezentate iniþial în varã. Totuºi, GRECO
este îngrijorat de impactul potenþial al
legilor, inclusiv pentru structura de
personal a instanþelor ºi a parchetelor.
„În pofida importanþei ºi a obiectivului vast al acestor reforme, impactul
lor nu a fost evaluat corespunzãtor, iar
procesul legislativ a fost discutabil”,
considerã GRECO.
GRECO solicitã României sã renunþe la ideea creãrii unei secþii speciale pentru anchetarea infracþiunilor
din sistemul judiciar.
Sunt expuse principalele argumente
care au dus la formarea raportului:
modificãrile legislative (Legile Justiþiei), modificare procedurii penale ºi
nu în ultimul rând defãimarea Direcþiei Naþionale Anticorupþie.
GRECO este în egalã mãsurã critic
cu privire la amendamente propuse la
legislaþia penalã, considerând cã, în cazul în care acestea vor fi adoptate, în
mod clar vor contraveni unora dintre
angajamentele internaþionale ale României, inclusiv Convenþia privind legislaþia penalã în domeniul corupþiei.
„Amendamentele cu privire la procedura penalã discutate în prezent în
comisia parlamentarã comunã sunt
percepute de alte state ca o ameninþare
la adresa concretizãrii asistenþei judiciare reciproce”, noteazã documentul.
De asemenea, raportul criticã „o serie de proiecte de lege iniþiate în Senat
în 21 decembrie 2017 care ar atenua
prevederile referitoare la incriminarea
diverselor infracþiuni de corupþie din
Codul penal; de exemplu, mita ºi traficul de influenþã nu s-ar mai aplica în
cazul funcþiilor alese, iar în ceea ce
priveºte abuzul în serviciu, amendamentele ar dezincrimina total infracþiunile cu un prejudiciu sub 200.000 de
euro”.
GRECO invitã România sã prezinte
stadiul reformelor în justiþie în urmãtoarea sa reuniune plenarã din 18 - 22 iunie 2018 ºi sã se abþinã de la adoptarea
unor amendamente la legislaþia penalã
care ar submina lupta anticorupþie.
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VLAD DOBREA
Ilustraþie de MAKE

Tudorel Toader
ne împinge spre Polonia
mai - zi cu patru semnificaþii istorice pentru
România (vezi nota), o zi
a reafirmãrii noastre
identitare ºi europene, a
fost aleasã de mai marii
Senatului pentru ca Tudorel Toader, ministrul
Justiþiei, sã dea explicaþii
parlamentarilor cu privire la raportul
pentru þara noastrã emis în luna aprilie
de Grupul Statelor împotriva Corupþiei
din cadrul Consiliului Europei

(GRECO).
Tudorel Toader a fost convocat procedural în Senat, la Ora Guvernului. ªi
Toader, în scurta sa alocuþiune, s-a referit la proceduri. Ca ºi cum în lipsa
procedurilor nimic nu ar conta.

Demnitatea lui Tudorel, mai
presus de Europa
Ministrul Tudorel Toader spune:
“Aº începe cu un îndemn: sã ne pãstrãm demnitatea de legiferare în acord

cu specificul naþional, cu interesul
naþional, respectând standardele constituþionale ºi europene. Exprim speranþa cã raportul e opera exclusivã a
experþilor GRECO".
Nu poþi sã legiferezi în domenii importante în acord cu specificul naþional
ºi sã dai deoparte specificul european.
La nivelul Comisiei de la Bruxelles ºi
la nivelul Parlamentului European
existã o atenþie sporitã cu privire la independenþa justiþiei, la lupta anticorupþie ºi la normele de integritate ale

funcþionarilor publici ºi politicienilor.
Ministrul Justiþiei mai spune: “Am
exprimat speranþa aceasta pornind de
la o realitate pe care am constatat-o: eu
personal am stat de vorbã cu experþii
GRECO, nu mi-au creat convingerea
cã profesional se ridicã la nivelul respectivului raport. E un raport ad-hoc, în
situaþii excepþionale. Aceste preocupãri
din raport se suprapun peste ceea ce
Curtea Constituþionalã a stabilit înfiinþarea secþiei speciale e în acord cu
Constituþia. Raportul e unul facultativ,

stabileºte standarde europene, dar expertul GRECO nu poate sã treacã peste
voinþa legiuitorului naþional”.
Dupã ce pune la îndoialã calitatea
profesionalã a experþilor GRECO, din
cauzã cã nu au întocmit un raport pe
placul domniei sale, ministrul Justiþiei,
susþine cã este vorba despre un raport
ad-hoc, în situaþii excepþionale, fãrã a
le specifica.
GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 2)
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