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Comisia Europeana ameninta România cu un mecanism mai dur decât MCV daca
adopta modificarile codurilor penale. Avertisment transmis de Frank Timmermans

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a transmis o scrisoare autoritatilor române
în care avertizeaza cu un mecanism mai dur decât Mecanismul de Cooperare si Verificare (MCV), daca
modificarile aduse codurilor penale intra in vigoare, au declarat pentru MEDIAFAX surse politice.
Frans Timmermans precizeaza, în scrisoarea transmisa autoritatilor române, ca reprezentantii Comisiei Europene
au fost nevoiti sa revina în ultimele luni, la intervale frecvente, la chestiunea evolutiilor privind statul de drept în
România.
"În fiecare dintre aceste ocazii, Comisia a subliniat ca anularea progreselor înregistrate în ultimii ani a continuat.
Problemele pe care le-am identificat si recomandarile emise pentru atenuarea acestor preocupari nu sunt abordate.
(...) Din nefericire, evolutiile recente din România au agravat si mai mult problemele existente privind respectarea
statului de drept. (...) Amendamentele adoptate de Parlamentul României la 24 aprilie 2019 la Codul penal român,
Codul de procedura penala si Legea speciala privind coruptia adauga la aceste preocupari. Aceste prevederi risca
sa creeze o situatie de impunitate de facto pentru infractiuni, inclusiv infractiuni de coruptie, în timp ce, asa cum
subliniaza Comisia de la Venetia, România, ca si celelalte state, are obligatia pozitiva de a se asigura ca sistemul
sau penal este eficient în lupta împotriva formelor grave de infractiuni", se arata în scrisoarea transmisa de
prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, au transmis pentru MEDIAFAX surse politice.
Scrisoarea este adresata presedintelui Klaus Iohannis, presedintelui Senatului, Calin Popescu Tariceanu,
presedintelui Camerei Deputatilor Liviu Dragnea si premierului Viorica Dancila.
Potrivit sursei citate, Comisia Europeana va declansa "Rule of law Framework", proces care va înlocui pentru un
timp MCV, daca tara noastra adopta alti pasi negativi în domeniul judiciar, precum promulgarea ultimelor
modificari aduse codurilor penale.
"Având în vedere aceste preocupari majore si daca îmbunatatirile necesare nu sunt facute în timp scurt, ori daca
alti pasi negativi sunt facuti, precum promulgarea ultimelor modificari la codurile penale, Comisia va declansa
Rule of law Framework (Cadrul privind Statul de Drept) fara întârziere. Acest proces – care prevede un dialog
pentru a corecta preocuparile si a evita activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene – va înlocui pentru un
timp procesul MCV. Criteriile si recomandarile relevante din MCV vor fi analizate în cadrul Rule of law
Framework. Desigur, România ramâne obligata sa respecte angajamentele asumate în momentul aderarii, iar
criteriile MCV ramân deschise pâna când acestea sunt îndeplinite pe deplin si într-un mod satisfacator", se mai
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arata în scrisoare.
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