CONDAMNAREA REPUBLICII PROCURORILOR – AMR si UNJR cer incetarea persecutiei judecatorilor si a
telejustitiei: “Declansarea sau urmarirea penala a unor judecatori pentru legalitatea si temeinicia solutiilor,
elemente care erau analizate in ordonantele procurorilor, constituie o incalcare a independentei judecatorilor
si o presiune nepermisa asupra acestora... Procurorul nu poate interveni in niciun fel in procesul de luare a
deciziei de catre judecator”

Scris de Valentin BUSUIOC
Dezvaluiri - Evenimente

Este nevoie ca parchetele sa-si revizuiasca propriul
comportament in raport atat cu instantele, cat si cu justitiabilii. Iar primele apucaturi la care unii procurori trebuie sa
renunte vizeaza pe de o parte fabricarea de dosare penale fabricate judecatorilor care nu au pronuntat solutii
multumitoare pentru anchetatori, iar de cealalta parte binecunoscutul spectacol al catuselor, insotit de scurgeri de
informatii din dosare in presa de casa.

Este nevoie ca parchetele sa-si revizuiasca propriul
comportament in raport atat cu instantele, cat si cu justitiabilii. Iar primele apucaturi la care unii procurori trebuie sa
renunte vizeaza pe de o parte fabricarea de dosare penale fabricate judecatorilor care nu au pronuntat solutii
multumitoare pentru anchetatori, iar de cealalta parte binecunoscutul spectacol al catuselor, insotit de scurgeri de
informatii din dosare in presa de casa.

Ideile au fost exprimate de catre judecatoarele Andreea Ciuca (foto dreapta) si Dana Girbovan (foto stanga) –
presedinta Asociatiei Magistratilor din Romania, respectiv cea a Uniunii Nationale a Judecatorilor din
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Romania – intr-un dialog avut miercuri, 15 mai 2019, cu Procurorul General interimar Bogdan Licu, la initiativa
acestuia.

Sefele AMR si UNJR au accentuat ideea ca o hotarare judecatoreasca poate fi criticata numai in caile legale de
atac. Cu aceeasi ocazie, judecatoarele Ciuca si Girbovan i-au atras atentia Procurorului General Licu asupra
naravului unor parchete de a prezenta sforaitor acuzatiile la adresa inculpatilor si condamnarile primite in
respectivele dosare (acolo unde este cazul), dar niciodata situatiile in care aceleasi parchete incaseaza achitari.

Alte probleme semnalate de catre Andreea Ciuca si Dana Girbovan s-au referit la finantarea sistemului, conditiile
de munca si instabilitatea legislativa, precum si la perpetuarea in spatiul public a unei justitii „primordial
represive”.

Redam comunicatul comun AMR-UNJR:

„Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) au participat
pe data de 15 mai 2019 la intalnirea cu procurorul general interimar al Parchetului de pe langa Inalta Curte de
Casatie si Justitie, dl. Bogdan Licu, pentru a discuta despre relatia dintre judecatori si procurori intr-un stat de
drept.

Initiativa intalnirii a apartinut procurorului general interimar si s-a inscris in seria intalnirilor cu asociatiile
profesionale ale judecatorilor si procurorilor, precum si cu ceilalti actori implicati in realizarea actului de justitie,
astfel cum s-a precizat in invitatia transmisa.
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AMR si UNJR au sustinut in mod constant necesitatea dialogului, atat in interiorul sistemului de justitie, cat si
raportul cu celelalte puteri ale statului, in vederea promovarii libertatii si demnitatii profesiei, apararii statutului
magistratilor in statul de drept si independentei justitiei.

AMR si UNJR au fost deschise la acest dialog, cu atat mai mult cu cat, in cursul dezbaterilor parlamentare asupra
proiectului de modificare a Legilor Justitiei, la care au fost invitate asociatiile profesionale, AMR si UNJR au
sustinut necesitatea consolidarii principiilor independentei judecatorului, independentei procurorului in adoptarea
deciziilor si in luarea masurilor, in acord cu Declaratia de la Bordeaux a Consiliului Consultativ al Judecatorilor
Europeni si a Consiliului Consultativ al Procurorilor Europeni.

AMR si UNJR au aratat, o data in plus, ca separarea carierelor judecatorilor si procurorilor constituie o
conditie esentiala pentru independenta fiecaruia dintre acestia, in cadrul procedurilor judiciare.

In cadrul discutiilor s-a facut referire concreta la independenta functionala a judecatorilor si procurorilor,
precum si la faptul ca declansarea sau urmarirea penala a unor judecatori pentru legalitatea si temeinicia
solutiilor, elemente care erau analizate in ordonantele procurorilor, constituie o incalcare a independentei
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judecatorilor si o presiune nepermisa asupra acestora. In acest context, s-a subliniat faptul ca, potrivit
Declaratiei de la Bordeaux, parchetul are dreptul de a apela, in conditiile legii, o hotarare judecatoreasca
pronuntata de instanta, insa procurorul nu poate interveni in niciun fel in procesul de luare a deciziei de
catre judecator si este obligat sa respecte hotararea pronuntata de judecator.

S-a evidentiat, insa, ca nu este suficient ca principiul independentei functionale sa fie consacrat prin lege,
ci atat judecatorii, cat si procurorii trebuie sa si-l asume in activitatea lor.

AMR si UNJR au reamintit unele dintre probleme inscrise in Memorandumul asupra starii Justitiei din 2016,
document programatic votat, in adunari generale, de peste 80% dintre instante, aspecte care au existat ani la rand:

- probleme legate de finantarea sistemului, conditiile de munca si instabilitatea legislativa;

- perpetuarea in spatiul public a unei justitii primordial represive;
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- mutarea actului de judecata in spatiul public prin expunerea mediatica excesiva a persoanelor arestate
preventiv, a scurgerilor de informatii repetate de la parchete, neurmate de anchete serioase si prin
informarea incompleta a publicului in anchetele penale, fiind omise solutiile definitive favorabile
persoanelor acuzate.

Aceasta intalnire, binevenita mai cu seama in contextul modificarii legilor justitiei, constituie un inceput de bun
augur pentru un dialog interprofesional onest, prefesionist, argumentat si deschis, pentru imbunatatirea actului de
justitie, in interesul cetateanului”.
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