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RAPOARTE DEVASTATOARE PENTRU COALIÞIA PSD-ALDE

LovituraalaGRECo
lGRECO “insistã ca Secþia de urmãrire penalã pentru investigarea infracþiunilor din justiþie sã fie desfiinþatã”

S
ecþia de Investigare a

Magistraþilor, modificãrile

privind legislaþia penalã

fãcute de coaliþia majori-

tarã din Parlament, PSD-

ALDE, ºi ordonanþele de

urgenþã adoptate în 2018

ºi 2019 de guvernul Dãncilã în dome-

niul justiþiei sunt principalele teme

ale rapoartelor GRECO pentru anul

2018 ºi pentru prima jumãtate a anu-

lui 2019, publicate, ieri, pe site-ul in-

stituþiei Consiliului Europei ºi al Mi-

nisterului Justiþiei.

Oficialii europeni susþin cã, din

cele 13 recomandãri fãcute iniþial în

raportul pentru anul 2016, doar pa-

tru au fost implementate satisfãcã-

tor, trei au fost implementate parþial

ºi ºase nu au fost implementate de-

loc, ceea ce duce la un nivel de con-

formitate global nesatisfãcãtor, con-

form paragrafului 84 din raportul in-

terimar de conformitate pentru run-

da a IV-a de evaluare privind Româ-

nia. Practic. Progresul înregistrat

faþã de anul 2017 este de numai

douã recomandãri îndeplinite satis-

fãcãtor, în plus, faþã de raportul dat

publicitãþii anul trecut în luna apri-

lie.

Dacã în raportul publicat anul

trecut, GRECO îndemna România

sã nu agraveze mai mult situaþia ac-

tualã ºi sã implementeze recoman-

dãrile, în rapoartele din acest an, in-

stituþia Consiliului Europei solicitã

autoritãþilor de la Bucureºti “sã im-

plementeze în totalitate recoman-

dãrile GRECO, fãrã orice altã

întârziere” ºi acordã un termen fi-

nal pentru conformitate: 30 iunie

2020.

Practic, guvernul Dãncilã ºi coa-

liþia PSD-ALDE din Parlament

trebuie ca, pânã la 30 iunie 2020, sã

desfiinþeze Secþia de Investigare a

Infracþiunilor din Justiþie.

De asemenea, trebuie sã renunþe

la modificãrile Codului penal ºi Co-

dului de Procedurã Penalã prin care

au dezincriminat parþial infracþiu-

nea de abuz în serviciu, înfracþiunea

de trafic de influenþã ºi au dezincri-

minat total infracþiunea de neglijen-

þã în serviciu.

Totodatã, pînã la acelaºi termen,

trebuie modificate legile justiþiei

pentru garantarea independenþei

magistraþilor în faþa ministrului de

resort, care este reprezentant al pu-

terii politice ºi pentru creºterea rolu-

lui Consiliului Superior al Magis-

traturii în numirea ºi revocarea pro-

curorului general, procurorilor-ºefi

ºi adjuncþilor acestora de la Parche-

tul General, Direcþia de Invetigare a

Infracþiunilor de Criminalitate

Organizatã ºi Terorism ºi Direcþia

Naþionalã Anticorupþie.

SIIJ, o secþie inutilã

Astfel, conform paragrafului 30

din raportul de follow-up la raportul

ad-hoc pr iv ind þara noast rã ,

GRECO “insistã ca Secþia de urmã-

rire penalã pentru investigarea in-

fracþiunilor din justiþie sã fie des-

fiinþatã”.

Referitor la aceastã cerinþã, oficia-

lii europeni susþin cã secþia respecti-

vã este “o anomalie a cadrului insti-

tuþional existent, care ar putea con-

duce la conflicte de competenþã ºi ar

putea fi folositã necorespunzãtor ºi

supusã unei ingerinþe nejustificate în

procesul de justiþie penalã”. Mai

mult, GRECO aratã cã “mãsurile

luate de autoritãþile române sunt în

deplinã contradicþie cu recomanda-

rea” de anul trecut privind aceastã

secþie, “ceea ce reprezintã o evoluþie

profund îngrijorãtoare”. Instituþia

europeanã precizeazã cã preocupãri-

le exprimate în raportul din aprilie

2018 privind secþia respectivã

“rãmân ºi mai relevante în contextul

presiunii continue asupra Direcþiei

Naþionale Anticorupþie, eliberãrii

din funcþie a procurorului-ºef al

DNAºi al influenþei crescânde a con-

troverselor aflate în desfãºurare în

România cu privire la numirile de ju-

decãtori ºi procurori”.

De asemenea, GRECO constatã

cã recenta modificare adusã Legii

nr. 304/2004 prin OUG nr. 7/2019

privind poziþia ierarhicã a procuro-

rului-ºef al Secþiei pentru Investiga-

rea Infracþiunilor din Justiþie permi-

te revocarea apelurilor depuse de

alte organe de urmãrire penalã, in-

clusiv de cãtre Procurorul General,

la instanþele de judecatã mai mari în

grad, de exemplu în cazurile de co-

rupþie, ºi plaseazã aceastã Secþie în

afara structurii ierarhice a organelor

de urmãrire penalã. Oficialii euro-

peni se referã ºi la observaþiile Co-

misiei de la Veneþia cuprinse în ulti-

ma sa Opinie referitoare la amenda-

mentele privind legile justiþiei, care

statueazã cã “temerile existente

conform cãrora

noua structurã ar

servi ca un instru-

ment (suplimen-

tar) de intimidare

ºi de presiune asu-

pra judecãtorilor

ºi procurorilor – în

special dacã e co-

relatã cu alte mã-

suri noi avute în vedere, cum ar fi

noile dispoziþii privind rãspunderea

materialã a magistraþilor - pot fi

considerate legitime ºi nu ar trebui

ignorate”. GRECO atrage atenþia

autoritãþilor asupra faptului cã

detaºarea ofiþerilor de poliþie (de cã-

tre Ministerul Afacerilor Interne) la

Secþia pentru Investigarea Infracþiu-

nilor din Justiþie conduce în mod

inevitabil, în practicã, la situaþii în

care ofiþerii de poliþie judiciarã ar

investiga cazuri împotriva procuro-

rilor ºi a judecãtorilor, având în ve-

dere cã activitãþile acestei Secþii se

concentreazã asupra acestor douã

categorii profesionale, în locul anu-

mitor tipuri de infracþiuni. O ase-

menea evoluþie poate reprezenta un

risc suplimentar pentru independen-

þa funcþionalã a sistemului judiciar.

De asemenea, GRECO remarcã

faptul cã înfiinþarea acestei noi

Secþii a primit o evaluare negativã

din partea Comisiei Europene în

Raportul MCV privind România,

publicat în 13 noiembrie 2018.

Proces legislativ

netransparent, din cauza

ordonanþelor de urgenþã

Oficialii europeni mai aratã cã or-

donanþele de urgenþã emise anul tre-

cut ºi în 2019 de guvernul Dãncilã

cu privire la modificarea legilor jus-

tiþiei, legislaþiei penale ºi la înfiinþa-

rea, organizarea ºi funcþionarea SIIJ

au fost elaborate ºi adoptate netran-

sparent, fãrã dezbateri pu-

blice, consultãri ºi audieri.

GRECO subliniazã cã ur-

mãrile negative ale continu-

ãrii reformelor legislative

importante prin intermediul

OUG-rilor sunt intensifica-

te de percepþia dominantã a

profesioniºtilor din dome-

niile în cauzã ºi de publicul

larg, potrivit cãrora mãsurile adop-

tate submineazã eforturile Rom-

âniei de luptã împotriva corupþiei.

De asemenea, oficialii europeni

susþin cã utilizarea acestor ordonan-

þe de urgenþã nu este acceptatã, atât

timp cât la referendumul organizat

în data de 26 mai 2019, 84% dintre

cetãþenii prezenþi la urne s-au expri-

mat în favoarea in te rz icer i i

adoptãrii de cãtre Guvern a unor

astfel de acte normative în domeniul

justiþiei.

Oficialii europeni sunt nemulþu-

miþi ºi de faptul cã rolul Consiliului

Superior al Magistraturii în numirea

procurorilor-ºefi la DIICOT, DNA

ºi a procurorului general este foarte

mic.

GEORGE MARINESCU

(continuare în pagina 3)

Ana Birchall, ministrul
Justiþiei, a declarat: “Orice
raport, ca orice analizã, eu

cred cã este important.
Orice analizã e

importantã, orice raport e
important ºi (…), ca regulã
generalã, atunci când eºti
într-un club, e nevoie sã

respecþi regulile”.
Ministrul de resort a spus cã

fiecare instituþie
nominalizatã în raportul

GRECO trebuie sã îºi facã o
analizã, sã vadã

unde a greºit ºi sã ia mãsurile
necesare conform

recomandãrilor instituþiei
europene.

Preºedintele PNL, Ludovic
Orban, a cerut, ieri, guvernului
Dãncilã sã îºi ia angajamentul
cã va desfiinþa Secþia pentru

Investigarea Infracþunilor din
Justiþie (SIIJ).

Prin intermediul unui
comunicat de presã, liderul

liberal aratã: ”Experþii
internaþionali confirmã o datã
în plus, în aceeaºi abordare cu
cea a Comisiei de la Veneþia ºi
a Comisiei Europene, faptul cã
deciziile luate de PSD ºi ALDE
nu au avut alt scop decât acela

de a compromite lupta
împotriva corupþiei,

independenþa justiþiei ºi
funcþionarea statului de drept”.

Preºedintele Comisiei pentru
constituþionalitate din Senat,
George Dircã, de la USR, a
scris pe pagina oficialã de

Facebook: “Raportul GRECO
sancþioneazã aspru decizia
PSD de înfiinþare a SS(n.r.-

secþia specialã de investigare a
magistraþilor). Rãspunsul

GRECO la sesizarea Direcþiei
Naþionale Anticorupþie privind

OUG 7 ºi, mai exact,
înfiinþarea Secþiei pentru

Investigarea Infracþiunilor din
Justiþie confirmã punctul de
vedere al USR: Secþia trebuie
desfiinþatã pentru cã rolul sãu
nu a fost în interesul Justiþiei,

ci al PSD”.

Cãlin Popescu Tãriceanu,
liderul ALDE ºi preºedinte al
Senatului a scris pe pagina

oficialã de Facebook:
“Raportul GRECO privind
România a fost publicat pe
http://www.just.ro/ sau, mai

bine zis, pãrerea unor experþi
strãini despre justiþia din
România a fost publicatã.
Aceiaºi experþi care nu au

avut nimic de comentat despre
dezvãluirile din ultimii ani
(vezi protocoalele secrete,
dosare fãcute la comandã,
sentinþe venite din pãdurile

patriei, secþie ilegalã de
investigarea magistraþilor în

subordinea DNA, etc)”.


