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VIDEO Predoiu anunta ca a propus Guvernului sa solicite Comisiei de la Venetia
aplicarea prevederilor statutare în cazul lui Toader
Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a precizat joi ca a înaintat o propunere Executivului de a cere Comisiei de la
Venetia sa aplice prevederile statutare în cazul lui Tudorel Toader, precizând ca este vorba de "o procedura mai
speciala".
În prealabil, premierul Ludovic Orban i-a cerut ministrului Justitiei sa prezinte solicitarea înaintata în Executiv
"legat de cineva care ne face de râs în Comisia de la Venetia".
"Am înaintat, într-adevar, propunerea de a solicita Comisiei sa faca aplicarea prevederilor statutare, exista o
procedura mai speciala acolo. Din nefericire, este un caz fara precedent si o premiera, motivatia fiind aceea ca, în
considerarea efectelor deciziei CEDO, se pune în cauza credibilitatea angajamentului Guvernului României fata de
independenta procurorilor", a declarat Catalin Predoiu, joi, în cadrul sedintei de Guvern.
Premierul a adaugat: "Aici este chiar mai grava. Gânditi-va ca, practic, conflictul juridic de natura constitutionala
în urma careia s-a dat o decizie care încalca Conventia Europeana a Drepturilor Omului, initiatorul acestei actiuni
a fost chiar ministrul Justitiei".
Ministrul Predoiu a spus ca aceasta este motivatia, "în sensul ca initiatorul a fost un membru al guvernului si, asa
cum ati subliniat-o si dumneavoastra de multe ori, au spus-o si multi dintre colegii nostri, si presedintele României,
acest guvern nu va atenta în nici un fel la independenta justitiei, la independenta procurorilor si îsi va urma
obiectivele în domeniul justitiei în acord cu standardele europene".
"Deci este un semnal aceasta cerere pe care înteleg ca Guvernul României o va face catre Comisia de la Venetia,
de a face aplicarea prevederilor statutare ale comisiei", a mai afirmat ministrul Justitiei.
Premierul a precizat: "Cu siguranta, o vom face, domnule ministru !".
Miercuri, Ludovic Orban a sustinut ca fostul ministru al Justitiei Tudorel Toader este "o rusine pentru România" si
nu mai poate reprezenta tara noastra în cadrul Comisiei de la Venetia.
"Tudorel Toader este o rusine pentru România si nu cred ca în cadrul Comisiei de la Venetia România mai poate fi
reprezentata de un exponent al agresiunii conduse de Dragnea împotriva independentei Justitiei, împotriva
drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, asa cum a fost Tudorel Toader", a declarat Orban, în cadrul
unei conferinte de presa, la Academia Tehnica Militara.
El a amintit ca ministrul Justitiei a demarat procedura prin care Guvernul va solicita încetarea mandatului lui
Tudorel Toader în cadrul Comisiei de la Venetia, dupa decizia CEDO, "care a dat câstig de cauza Laurei Codruta
Kovesi împotriva deciziei Curtii Constitutionale".
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