www.bizlawyer.ro
Un proiect al Bullet Media & 648 Group
2016-03-09 14:46:13

Proiect management Kovesi: Voi continua sa resping orice actiune de discreditare
ori de intimidare a procurorilor

Laura Codruta Kovesi îsi propune, în cazul obtinerii unui nou mandat la sefia DNA, sa respinga în
continuare orice actiune care vizeaza intimidarea sau discreditarea procurorilor, se arata în proiectul de
management pus miercuri în dezbatere publica de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).
"Atacurile din ultima perioada la adresa justitiei si presiunile la care este supus periodic sistemul judiciar din
exterior reprezinta, de fapt, o masura a succesului acestuia. Voi continua sa resping orice intentii sau actiuni care
aduc atingere statutului constitutional al procurorilor directiei sau care vizeaza discreditarea ori intimidarea acestei
categorii profesionale", afirma Kovesi în document.
Şefa DNA spune ca o prioritate a sa o reprezinta colaborarea institutionala cu CSM, din perspectiva statutului de
garant al independentei justitiei pe care o are aceasta institutie.
"Voi continua sa formulez cereri de aparare a independentei procurorilor din DNA atunci când vor exista atacuri
sau presiuni asupra procurorilor sau activitatii directiei", se mai arata în proiectul de management.
Ea mai arata ca un alt obiectiv este implicarea activa în dezbaterea publica a legilor cu incidenta directa asupra
activitatii procurorilor DNA, precum si actiunile pentru eliminarea prevederilor de natura sa limiteze instrumentele
investigative aflate la dispozitia procurorului si sa blocheze activitatea de urmarire penala.
"În acelasi timp, voi continua propunerile de completare a legislatiei, mai ales ca unele prevederi neconstitutionale
au creat în unele situatii un vid legislativ, de natura sa genereze incertitudine juridica si practica neunitara",
subliniaza Kovesi adaugând ca o atentie sporita va acorda si colaborarii cu instantele de judecata, pentru
identificarea solutiilor de practica judiciara si pentru unificarea procedurilor.
CSM va finaliza pe 25 martie procedurile de avizare a propunerii ministrului Justitiei de reînvestire a Laurei
Codruta Kovesi în functia de procuror sef al DNA, potrivit calendarului aprobat miercuri de Sectia pentru
procurori.
Conform calendarului, în cursul zilei de miercuri a fost pus în dezbatere publica proiectul de management si vor fi
efectuate verificarile asupra candidaturii.
Pe 24 martie este programata analizarea rezultatelor demersului anterior si intervievarea candidatului, iar pe 25
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martie 2016 transmiterea avizului catre Ministerul Justitiei.
Ministrul Justitiei, Raluca Pruna, a transmis catre CSM, pe 29 februarie, propunerea de reînvestire a Laurei
Codruta Kovesi în functia de procuror-sef al DNA.
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