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Tudorel Toader, despre legile privind justitia: Vineri am primit de la ICCJ un alt set
de propuneri
Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat, marti, ca a primit de la Înalta Curte de Casatie si Justitie un
alt set de propuneri privind modificarile aduse legilor justitiei, diferite de cele ale Consiliului Superior al
Magistraturii.
"Am crezut ca propunerile CSM sunt si propunerile magistratilor ICCJ. Vineri am primit de ICCJ un alt set de
propuneri", a declarat ministrul Justitiei.
Şi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a trimis, vineri, ministrului Justitiei propunerile pentru modificarea
pachetului de legi ale justitiei, una dintre propuneri fiind diminuarea rolului pe care îl are, în prezent, ministrul
Justitiei în numirea procurorilor-sefi.
"Procurorul general al Parchetului de pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul
-acestuia, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptiesi al Directiei de Investigare a Infractiunilor de
Criminalitate Organizata si Terorism si adjunctii acestora sunt numiti de Presedintele României, la propunerea
Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul ministrului Justitiei, dintre procurorii care au o vechime minima de
18 ani în functia de judecator sau procuror, nu au fost sanctionati disciplinar si nu au avut abateri de la Codul
deontologic", se arata în documentul CSM.
În prezent, sefii parchetelor sunt numiti de presedinte, la propunerea ministrului Justitiei si cu avizul CSM.
De asemenea, CSM propune ca vechimea minima în functiile de judecator sau procuror a persoanelor eligibile
pentru a fi numite la conducerea parchetelor sa creasca de la 15, cum propune Ministerul Justitiei, la 18 ani,
potrivit sursei citate.
CSM mai propune ca presedintele României sa nu poata refuza propunerile facute de Consiliu în privinta
conducerii parchetelor, în timp ce, potrivit propunerii Ministerului Justitiei si legii actuale, "presedintele României
poate refuza motivat numirea în functiile de conducere prevazute la alin. (1), aducând la cunostinta publicului
motivele refuzului".
Revocarea procurorilor-sefi ar urma sa se faca tot la propunerea CSM, cu avizul ministrului Justitiei, în timp ce, în
prezent, revocarea acestora se face la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul CSM.
CSM mai propune ca instantele militare sa fie desfiintate si sa fie reorganizate ca structuri în cadrul Parchetului de
pe lânga Înalta Curte de Casatie si Justitie, parchetelor de pe lânga curtile de apel si parchetelor de pe lânga
tribunale, în termen de sase luni de la intrarea în vigoare a legii.
Pachetul de legi privind Justitia va fi trimis, marti, de Ministerul Justitiei catre CSM, urmând ca imediat dupa ce
CSM va da avizul, sa fie transmis la Guvern, în viitoarea sedinta si, ulterior, la Parlament, a anuntat saptamâna
trecuta ministrul Justitiei, Tudorel Toader.
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