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MAGISTRATII EUROPENI, IMPOTRIVA
SRI – MEDEL ii cere presedintelui
Klaus Iohannis sa intervina in
scandalul privind implicarea SRI in
Justitie: "Judecatorii sunt pusi sub
presiune si sunt intimidati... Orice
influenta sau implicare a unui serviciu
de informatii secrete in procesul de
justitie ar reprezenta enormi pasi
inapoi... Autoritatile sa ia masuri
imediate pentru protejarea
independentei sistemului judiciar"
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Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR), condusa de judecatoarea Natalia Roman, a prezentat o rezolutie adoptata in 23 mai 2015, la
Atena, de asociatia profesionala a judecatarilor si procurorilor europeni MEDEL, in care se atrage atentia ca presedintele Klaus Iohannis, Comisia
Parlamentara de control a SRI si Consiliul Superior al Magistraturii trebuie sa intervina si sa “restabileasca credibilitatea ca judecatorii romani sunt
independenti”. Rezolutia vine in contextul scandalului declansat de afirmatiile generalului Dumitru Dumbrava, directorul Directiei Juridice a SRI, potrivit
caruia instantele sunt un “camp tactic”, iar serviciul urmareste dosarele pana la solutionarea lor definitiva, dar si in contextul declaratiilor fostului presedinte
Traian Basescu privind existenta acoperitilor in Justitie.
Potrivit rezolutiei, posibila implicare a Serviciului Roman de Informatii in procesul judiciar, dincolo de limitele legii, a generat o profunda ingrijorare in
legatura cu independenta Justitiei in Romania. Membrii Medel (Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés) considera ca imixtiunea SRI in
actul de justitie este profund incompatibila cu standardele europene comune privind independenta justitiei.
Asociatia MEDEL ii solicita presedintelui Klaus Iohannis sa intervina in aceasta problema, avertizand ca Romania risca sa faca “enormi pasi inapoi de la
standardele democratiei si a statului de drept spre care tinde”. Totodata, magistratii europeni asteapta ca CSM, dar si Parlamentul, prin Comisia de control
a SRI, sa ia masuri astfel incat sa restabileasca credibilitatea judecatorilor.
MEDEL este o asociatie profesionala a judecatorilor si procurorilor europeni, ce are ca membri un numar de 22 de asociatii nationale din 15 state europene
si are ca principal scop apararea independentei justitei, a democratiei si a drepturilor fundamentale ale omului.
Prezentam, in continuare, rezolutia adoptata in unanimitate de membrii asociatiei MEDEL:
“MEDEL - Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés - impartaseste aceleasi preocupari profunde pe care le au judecatorii si procurorii din
Romania care au luat pozitie impotriva implicarii ilegale a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in procesul de justitie. Aceasta situatie este o amenintare
la adresa democratiei din Romania, de aceea facem apel la toate autoritatile romane sa ia masuri imediate pentru protejarea independentei
sistemului judiciar si restabilirea statului de drept, astfel incat fiecare roman sa aiba incredere ca are parte de un proces just si echitabil.
Afirmatiile facute de generalul Dumitru Dumbrava, directorul departamentului juridic al SRI, cu privire la faptul ca instantele sunt un 'camp
tactic' in care acest serviciu secret efectueaza operatiuni secrete 'pana cand fiecare caz este finalizat', a aratat ca SRI este implicat in procesul
judiciar al procurorilor si judecatorilor, fapt profund incompatibil cu standardele europene comune privind independenta justitiei.
De asemenea, afirmatia facuta de generalul Dumbrava referitoare la faptul ca SRI actioneaza proactiv in categorizarea si crearea de profile judecatorilor
dupa 'pattern-uri' infractionale, operatiune utilizata pentru identificarea suspectilor de terorism, arata ca judecatorii sunt pusi sub presiune si sunt
intimidati de aceasta agentie de informatii.
Suntem, de asemenea profund tulburati de faptul ca, potrivit celor spuse de fostul presedinte roman, Traian Basescu, au fost agenti SRI sub acoperire
infiltrati printre magistratii romani si ca, de 10 ani, nimeni nu a verificat daca acestia au fost eliminati din sistemul judiciar sau nu.
Fiecare institutie care face parte din sistemul judiciar, judecatorii si procurorii au un rol unic in asigurarea justitiei si trebuie sa li se permita sa isi
indeplineasca indatoririle fara niciun amestec din afara, pentru ca, in caz contrar, notiunea si procesul de 'dreptate' sunt compromise.
Aceste declaratii pun sub indoiala independenta intregului sistem judiciar romanesc, si, prin urmare, este necesar ca toate autoritatile romane sa actioneze
imediat, cu scopul de a restabili credibilitatea ca judecatorii sunt independenti si ca oamenii au parte de un proces just si echitabil.
Vom urmari indeaproape derularea situatiei si asteptam ca CSM, care este garantul independentei justitiei, sa fie ferm si sa faca toate demersurile
necesare pentru a clarifica aceste afirmatii si pentru a reasigura faptul ca judecatorii sunt independenti de orice influenta.
De asemenea, facem apel la Parlamentul Romaniei pentru a investiga in detaliu declaratiile facute de generalul Dumitru Dumbrava cu privire la
implicarea SRI in procesul judiciar. Daca ceea ce generalul Dumbrava a spus este adevarat, se face o grava incalcare a art. 6 din Conventia Europeana
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si orice implicare a unui serviciu secret in procesul judiciar trebuie sa fie oprita imediat, impunandu-se luarea masurilor adecvate pentru a garanta ca o
activitate ilegala similara nu se va mai repeta in viitor.
De asemenea, cerem presedintelui Romaniei sa abordeze aceasta problema in CSAT si sa se foloseasca de puterea si autoritatea sa pentru a se
asigura ca agentiile de informatii din Romania nu interfereaza cu procesul judiciar in niciun fel.
Romania a facut progrese importante, in ultimul deceniu, in construirea unui sistem judiciar sanatos, iar orice influenta sau implicare a unui serviciu de
informatii secrete in procesul de justitie ar reprezenta enormi pasi inapoi de la standardele democratiei si a statului de drept spre care Romania
tinde.
MEDEL va sprijini orice actiune viitoare ale judecatorilor si procurorilor romani in protejarea independentei sistemului judiciar si va prezenta aceasta situatie
fara precedent din Romania oficialilor europeni”.
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