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Cîtu: Ştiu ca proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei Speciale tine cont de
avizul Comisiei de la Venetia
Presedintele PNL, Florin Cîtu, a afirmat marti ca nu are emotii în legatura cu sesizarea de catre USR a
Comisiei de la Venetia în privinta proiectului referitor la desfiintarea Sectiei de investigare a infractiunilor
din justitie (SIIJ), precizând ca exista un aviz al acesteia pe aceasta tema.
"A fost sesizata o data, chiar daca fara acordul premierului. Am închis ochii atunci. Ştiu ca acest proiect de lege
tine cont de avizul Comisiei de la Venetia, primit atunci. Nu am emotii. Am încredere în solutiile colegilor mei (...)
Trebuie sa vedem daca acest proiect corespunde recomandarilor din MCV. Daca corespunde, mergem mai departe.
Pâna acum a corespuns. Varianta pe care a propus-o Ministerul Justitiei o sa fie prezentata partenerilor europeni
care au scris MCV si au facut recomandarile. Daca vor fi de acord cu aceasta varianta, înseamna ca subiectul este
închis", a afirmat Cîtu la Senat.
Presedintele USR, Dacian Ciolos, apreciaza ca proiectul de desfiintare a SIIJ, initiat de ministrul Justitiei, Catalin
Predoiu, duce la o "reînfiintare" a Sectiei Speciale.
"Desfiintarea Sectiei Speciale ar fi un semn clar ca în România se merge pe reformarea justitiei, dupa ce legile
Justitiei au fost aruncate în aer de PSD în urma cu câtiva ani. (...) Desfiintarea SIIJ ar putea da un semnal de
închidere a Mecanismului de Cooperare si Verificare si posibilitatea de a începe cu sanse reale discutiile privind
aderarea la spatiul Schengen. Prin noul proiect, ministrul Justitiei nu face decât sa reînfiinteze SIIJ, dar sub o alta
forma, împrastiat prin tara si dând, în plus, aceasta competenta CSM-ului, pentru a arunca lipsa de încredere si
suspiciunile care planeaza aspra CSM-ului - le aruncam acuma si asupra judecatorilor sau procurorilor care ar
urma sa trateze aceste cazuri ale magistratilor", a aratat Ciolos într-o conferinta de presa sustinuta la Palatul
Parlamentului.
Potrivit lui Ciolos, în cadrul Comisiei de Monitorizare din cadrul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei
(APCE), a fost adoptata o solicitare a USR, astfel încât Comisia de la Venetia va fi sesizata pentru a emite un
punct de vedere cu privire la independenta magistratilor din România dupa excluderea din magistratura a
judecatorului Cristi Danilet si publicarea noului proiect de desfiintare a SIIJ.
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