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Punct de vedere al Parchetului General dupa raportul GRECO: Modificarile Legilor
Justitiei contin necorelari si lacune
Parchetul General sustine, într-un punct de vedere în legatura cu raportul GRECO, ca modificarile aduse
Legilor Justitiei contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate în sistemul judiciar, cu
consecinte negative în ceea ce priveste independenta Justitiei si a progreselor înregistrate în ultimii ani.
"Conducerea Ministerului Public reafirma pozitia exprimata constant în legatura cu procesul legislativ de
modificare a Legilor Justitiei, parcurs care nu a respectat standardele de eficienta si transparenta, eludând
posibilitatea unor dezbateri reale si constructive, fara a tine cont de votul negativ al Consiliului Superior al
Magistraturii si de opinia corpului magistratilor si a societatii civile. Totodata, raportat la concluziile retinute în
raportul GRECO, Ministerul Public arata ca modificarile legislative nu au fost fundamentate pe un studiu de
impact, contin necorelari si lacune si nu induc predictibilitate si stabilitate în sistemul judiciar din România, cu
consecinte negative în ceea ce priveste independenta Justitiei si a progreselor înregistrate în ultimii ani", se arata
într-un comunicat al Parchetului General remis joi.
GRECO, organismul anticoruptie al Consiliului Europei (CoE), a publicat joi un raport în care arata ca România a
facut progrese extrem de limitate în implementarea recomandarilor de prevenire si combatere a coruptiei în
privinta membrilor Parlamentului, judecatorilor si procurorilor.
GRECO evidentiaza ca România a implementat pe deplin numai doua dintre cele 13 recomandari incluse într-o
evaluare din 2016. Şapte recomandari nu au fost implementate, iar alte patru au fost doar partial implementate,
precizeaza Consiliul Europei într-un comunicat.
Raportul remarca faptul ca principala initiativa adoptata în România în privinta parlamentarilor este adoptarea unui
cod de conduita în octombrie 2017 cu scopul de a reglementa cadourile si alte beneficii si managementul
conflictelor de interese.
În ciuda acestui progres, GRECO evidentiaza ca formularile prea generale din codul de conduita si regulile
inconsistente pentru punerea sa în aplicare îl împiedica sa fie un cadru pe deplin satisfacator.
GRECO considera, de asemenea, ca România nu a acordat înca o atentie corespunzatoare îmbunatatirii activitatii
Agentiei Nationale de Integritate în controlarea declaratiilor de avere si de interese ale parlamentarilor, desi
metodele de lucru si capacitatile de procesare a datelor s-au îmbunatatit. GRECO cere si îmbunatatirea
implementarii în practica a deciziilor si sanctiunilor ANI privind incompatibilitatile si conflictele de interese.
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