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NU MAI PROTEJATI MAGISTRATII ABUZIVI – Partidul Ecologist Roman, apel catre sefii Parlamentului: „Sa
lase temerile deoparte, sa se ridice la nivelul demnitatilor pe care le ocupa si sa sustina adoptarea legii
raspunderii magistratilor... Scoaterea procurorilor din magistratura... La doua erori judiciare judecatorii sa fie
dati afara din magistratura, fara drepturi (pensie)”. PER il acuza pe ministrul Justitiei: „Un fricos care nu misca
fara comanda”
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Presedintele Partidului Ecologist Roman, Danut Pop, le cere sefilor Senatului si Camerei Deputatilor, Calin
Popescu Tariceanu (foto stanga) si Liviu Dragnea (foto dreapta), sa nu se mai teama, sa se ridice la nivelul
demnitatilor pe care le ocupa si sa ia masurile necesare astfel incat judecatorii si procurorii abuzivi sa fie trasi la
raspundere. PER se refera la adoptarea de urgenta a legii raspunderii magistratilor.
Intr-un comunicat de presa de vineri, 3 august 2017, liderul ecologist Danut Pop atrage atentia ca legea raspunderii
magistratilor nu este singura masura ce trebuie adoptata. Presedintele PER aminteste de propunerile formatiunii pe
care o conduce privind scoaterea procurorilor din magistratura si exlcuderea judecatorilor, fara drept de pensie, la
comiterea a doua erori judiciare.
Iata comunicatul Partidului Ecologist Roman privind legea raspunderii magistratilor:
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„Legea raspunderii magistratilor trebuie adoptata de urgenta!
Partidele politice parlamentare au evitat, timp de trei legislaturi, sa introduca, prin lege, raspunderea
penala, administrativa si materiala a procurorilor si judecatorilor care comit erori judiciare sau care
actioneaza cu rea-credinta in cauzele penale sau civile pe care le instrumenteaza. Inclusiv proiectul depus de
Partidul Ecologist Roman in toamna lui 2016 zace prin sertarele Parlamentului. Au curs avize negative de la
Consiliul Superior al Magistraturii, politicienii au batut in retragere, iar Romania a platit zeci de milioane de euro in
urma condamnarilor la CEDO. Daca tonul imperativ al celor de la CSM ne sperie, daca rezistenta si amenintarile
sistemului ne dau fiori, am pierdut batalia pentru ceea ce ne dorim cu totii 'o Justitie independenta'. Fac apel pe
aceasta cale la presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, si la presedintele Camerei Deputatilor,
Liviu Dragnea, sa lase temerile deoparte, sa se ridice la nivelul demnitatilor pe care le ocupa si sa sustina
adoptarea legii raspunderii magistratilor.
In plus, astept ca propunerile PER:
-SCOATEREA PROCURORILOR DIN MAGISTRATURA
-LA DOUA ERORI JUDICIARE JUDECATORII SA FIE DATI AFARA DIN MAGISTRATURA, FARA DREPTURI
(PENSIE)
sa se regaseasca in noua lege pe care Parlamentul ar trebui sa o adopte in regim de urgenta”.
PER: „Modul in care Ministrul Justitiei se comporta, ne creeaza, in continuare, imaginea de popor supus si
incapabil”
Pe de alta parte, Partidul Ecologist Roman critica atitudinea ministrului Justitiei Tudorel Toader, care a declarat
recent ca a primit acordul de la Bruxelles pentru legea gratierii si modificari la codurile penale. In opinia PER,
Tudorel Toader nu este decat un fricos.
Iata comunicatul PER privindu-l pe ministrul Justitiei Tudorel Toader:
„Tudorel Toader intre Kovesi, Dragnea si Comisia Europeana. Pe cand si Legea Raspunderii Magistratilor?
Aflam de la Tudorel Toader ca avem 'liber' din partea Comisiei Europene la Legea Gratierii, de parca aceasta lege
ar linisti apele in Romania. Tot el ne spune ca a abordat si tema MCVului, discutand despre EVOLUTIILE
RECENTE. Cu toate acestea, nu am fost informati daca a venit vremea ca raportul MCV sa fie ridicat si Romania
sa treaca, rapid si categoric, de la stadiul de stat monitorizat la palierul de partener respectat. Probabil ca trebuie
sa aiba si Macovei motive sa se agite pe acolo, construind o imagine negativa Romaniei.
Modul in care Ministrul Justitiei se comporta, ne creeaza, in continuare, imaginea de popor supus si
incapabil. Mai mult, ministrul Toader nu ne-a spus nimic in legatura cu Legea Raspunderii Magistratilor, un
proiect al PER, depus in Parlament, toamna trecuta. Ori, daca are de gand sa faca ceva concret pentru a
scoate procurorii din Magistratura si a le acorda statutul de 'inalt functionar public'. Acestea sunt doar
doua dintre prioritatile din Justitie care ar trebui rezolvate de urgenta, dar care sunt ignorate, in mod voit,
de catre Ministrul Justitiei. Cu toate acestea, cred ca Tudorel Toader, nu vrea sa ii supere nici pe Kovesi,
nici pe Dragnea dar nici Comisia Europeana. De aceea este haos si nu se aduc imbunatatirile legislative
necesare.
O alta masura curajoasa din partea actualei guvernari ar fi introducerea amnistiei fiscale si penale, doar in
acest mod s-ar termina cu santajarile si jocurile de culise din Justitie. Dar, atat timp cat Toader este un
fricos care nu misca fara comanda, nu vad ce schimbari majore ar putea face...”
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