AVOCATII SE RIDICA IMPOTRIVA ABUZURILOR – Consiliul UNBR cere Parlamentului, Guvernului,
presedintelui si CSM sa implementeze de urgenta toate modificarile legislative cerute de UE si CCR care sa
garanteze ca Drepturile Omului nu mai sunt incalcate in Romania. Directiva privind prezumtia de nevinovatie
nu a fost pusa in practica, in conditiile in care boala cronica a magistraturii e ca orice dosar porneste cu
prezumtia de vinovatie

Scris de G.T.

Avocatii someaza Parlamentul, presedintele Romaniei,
Guvernul, partidele politice si Consiliul Superior al Magistraturii sa ia de urgenta masurile necesare pentru
garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in cadrul procedurilor judiciare. Consiliul
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, condusa de avocatul Gheorghe Florea (foto stanga), a dat publicitatii
duminica, 24 martie 2019, un scurt dar concis comunicat de presa, in care solicita entitatilor enumerate mai sus sa
colaboreze astfel incat modificarile legislative cerute de Curtea Consititutionala si Uniunea Europeana sa fie
implementate.

Avocatii someaza Parlamentul, presedintele Romaniei,
Guvernul, partidele politice si Consiliul Superior al Magistraturii sa ia de urgenta masurile necesare pentru
garantarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in cadrul procedurilor judiciare. Consiliul
Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, condusa de avocatul Gheorghe Florea (foto stanga), a dat publicitatii
duminica, 24 martie 2019, un scurt dar concis comunicat de presa, in care solicita entitatilor enumerate mai sus sa
colaboreze astfel incat modificarile legislative cerute de Curtea Consititutionala si Uniunea Europeana sa fie
implementate.
Pozitia Consiliului UNBR este justificata in conditiile in care Guvernul si Parlamentul Romaniei au mari restante in
luarea unor masuri care sa garanteze drepturile si libertatile fundamentale. Asa stau lucrurile, spre exemplu, in
ceea ce priveste:
-Directiva Uniunii Europene privind prezumtia de nevinovatie, care nici pana in prezent nu a fost
implementata, in conditiile in care boala cronica a magistraturii este ca orice dosar porneste cu prezumtia
de vinovatia a persoanelor vizate;
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-modificarea articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala despre care CCR a stabilit ca intra in
contradictie cu prevederile din Constitutia Romaniei;
-adoptarea unor masuri concrete pentru rejudecarea dosarelor care au fost construite pe baza
protocoalelor secrete dintre PICCJ si SRI;
-adoptarea unor masuri concrete astfel incat toate persoanele condamnate in perioada 2014-2018 de
Complete de 5 judecatori ICCJ constitituite nelegal sa aiba parte de o rejudecare a dosarelor, de data
aceasta de complete legal constituite;
Iata comunicatul de presa al Consiliului UNBR:
„Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, intrunit in sedinta la data de 23 martie 2019, solicita
Parlamentului, Presedintelui Romaniei, Guvernului, Consiliului Superior al Magistraturii si deopotriva
partidelor politice, sa coopereze loial si transparent in vederea transpunerii grabnice in legislatie a tuturor
deciziilor Curtii Constitutionale si a Directivelor Europene care sanctioneaza incalcarea drepturilor si
libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani sau care sunt de natura sa aduca o protectie suplimentara
acestora.
Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania considera ca tergiversarea acestui proces de
armonizare legislativa este intolerabila intr-un stat de drept a carui temelie o constituie drepturile si
libertatile fundamentale ale cetatenilor sai.
In Decembrie 1989, cetatenii romani s-au ridicat si au rasturnat un regim abuziv in care aceste drepturi si libertati
fundamentale au fost suprimate.
In Decembrie 2019 se vor implini 30 de ani de la acest eveniment istoric iar destinatarii acestui apel au obligatia
legala, morala si politica sa implineasca idealurile de dreptate si libertate ale romanilor precum si dorinta lor de
democratie pe baza de lege”.

page 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

