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Şapte ambasadori, interesati de justitia din România

Reprezentantii Consiliului Superior al Magistraturii au discutat azi, în cadru restrâns, cu reprezentanți ai
Înaltului Consiliu pentru Justitie, cu ocazia unui dineu oferit de Ambasadorul Regatului Belgiei în
România.
Alaturi de membrii delegatiei belgiene, prezenta în Româniala invitatia CSM, au participat la întrunire si
ambasadorii Canadei, Danemarcei, Lituaniei, Marii Britanii, Suediei si Spaniei, care si-au manifestat interesul fata
de recentele decizii ale CSM privind eficientizarea justitiei.
Din partea CSM au participat judecatorii Horatius Dumbrava (presedintele CSM), George Balan (vicepresedintele
CSM), Livia Stanciu (presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie), Oana Schmidt-Haineala, Mircea Aron, Cristi
Danilet, Ana Labus, Adrian Toni Neacsu și Alexandru Şerban.
Dumbrava: „Magistratii nu au numai drepturi, ci si responsabilitati”
Presedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecator Horatius Dumbrava, a pus accentul pe
responsabilitatea magistratilor în gestionarea actului de justitie si în eficientizarea sistemului judiciar.
„Sunt probleme în sistemul judiciar comune celor doua tari, iar ele pot sa îsi gaseasca aceleasi solutii. Trebuie sa
pornim de la ideea ca magistratii nu au numai drepturi, ci si responsabilitati. Sistemele de justitie europene au
ajuns la maturitatea necesara de a nu se plânge tot timpul de lipsa banilor”, a declarat presedintele Consiliului
Superior al Magistraturii, judecator Horatius Dumbrava.
În acest sens, presedintele CSM a facut referire la declaratia de la Vilnius privind responsabilitatile magistratilor
pentru munca pe care o depun.
Geert Vervaeke: „Sistemul de justitie este sub o permanenta presiune”
La rândul lui, presedintele Înaltului Consiliu pentru Justitie din Belgia, Geert Vervaeke, a facut apel la principiul
independentei magistratilor si si-a exprimat dorinta ca toate sistemele de justitie europene sa aplice aceeasi
legislatie.
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„Dupa mine, independența justiției trebuie sa constea în puterea magistraților de a lua decizii în mod independent.
Dar aceasta putere, absolut necesara, nu trebuie sa fie înteleasa în mod gresit. Nu putem sa refuzam o colaborare
cu ministerul pentru a creste eficienta sistemului. Ştim cu totii ca sistemul de justitie este sub o permanenta
presiune si din cauza proliferarii legilor. Eu cred însa ca trebuie sa avem cu totii aceeasi justitie, cea europeana,
bazata pe o singura legislatie. Doar asa ne vom putea ajuta cu adevarat între noi”, a declarat magistratul belgian.
Urmeaza vizita la plenul CSM
Delegatia belgiana va participa mâine, 8 noiembrie, la sedinta plenului Consiliului Superior al Magistraturii si se
va întâlni cu presedintele Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Livia Stanciu.
Programul delegatiei belgiene a inclus o serie de întâlniri cu reprezentatii Curtii de Apel Brasov si ai Tribunalului
Brasov si, în cursul zilei de astazi, cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, si cu procurorul general adjunct al
Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, Gabriela Scutea.
Tot astazi, magistratii belgieni sunt invitati la o cina oferita de presedintele CSM, Horatius Dumbrava.
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