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PLANUL ODIOS CONTRA ROMANIEI – Klaus Iohannis a inceput atacul impotriva institutiilor Statului,
pregatindu-si terenul de aparator al Justitiei la Parlamentul European: "Unele modificari ignora conventii
internationale sau depasesc cu mult unele hotarari ale CCR... Prevederi nou introduse vor avea consecinte
directe asupra unor proceduri si dosare penale in care sunt implicati oameni politici... Presedintele Iohannis
condamna ferm comportamentul iresponsabil al Ministrului Justitiei"
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Tupeu incredibil din partea presedintelui Statului roman Klaus Werner Iohannis care - dupa ce s-a facut de ras la
Roma, neavand habar de protocol la intalnirea oficiala cu premierul Italiei, care dupa ce a lipsit de la o intalnire a
liderilor europeni, doar pentru a-si plimba sotia pe la Napoli si prin situl arheologic de la Pompei - a apelat la o
manevra prin care sa isi faca uitate gafele. Cum la scandal si dezbinare se pricepe cel mai bine, Iohannis a
iesit vineri, 19 octombrie 2018, cu un atac nepermis la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, caruia,
fiti atenti, i-a reprosat ca a emis o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legilor Justitiei care a generat
ingrijorare din partea partenerilor europeni, motiv pentru care ar trebui sa isi prezinte demisia. Negresit,
presedintele Romaniei a criticat coalitia PSD-ALDE pentru viteza cu care a legiferat si pentru, zice Iohannis, lipsa
consultarilor reale, ceea ce ar prejudicia iremediabil nu numai statul de drept, ci si increderea cetateanului. Altfel,
Iohannis, invocand Comisia de la Venetia, isi exprima, evident, ingrijorarea cu privire la modificarile aduse
Codului penal si Codului de procedura penala, despre care sustine ca vor ajuta unii oameni politic sa
scape de dosare penale.
Intr-un vast comunicat de presa postat pe site-ul Administratiei Prezidentiale, Iohannis se prezinta drept un
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aparator al conventiilor internationale despre care sustine ca ar fi incalcate prin modificarile aduse Legilor Justitiei
si Codurilor penale. Condamnand ferm "comportamentul iresponsabil al ministrului Justitiei", Iohannis il acuza pe
Tudorel Toader ca, sub pretextul implementarii recomandarilor Comisiei de la Venetia, a emis Ordonanta de
Urgenta 92/2018 "in care a inclus prevederi fara nicio legatura cu acestea, ba chiar contrare lor, de natura sa
sporeasca ingrijorarea partenerilor europeni".
Nu stim ce l-a apucat pe Iohannis tocmai acum sa ceara demisii de ministri, si daca se cade de la nivelul lui
sa faca astfel de solicitari, mai ales ca nu de putine ori a dat senzatia ca nu stapaneste foarte bine
domeniul Justitiei, decat pe ceea e inseamna slogane #rezist, insa avem banuiala ca iesirea sa publica nu
reprezinta altceva decat o pregatire a terenului pentru saptamana viitoare. Mai exact, pentru data de 23
octombrie 2018, cand este programata o dezbatere la Strasbourg, organizata de Parlamentul European, unde
Iohannis va sustine o alocutiune referitoare la viziune Romaniei privind viitorul Uniunii Europene. Desigur, daca va
ajunge si nu va fi retinut de vreo plimbare cu sotia pe la Catedrala Notre Dame de Strasbourg sau prin centrul
istoric al orasului, care, aviz lui Iohannis, este de vazut, mai ales ca a fost inclus in patrimoniul UNESCO incepand
cu anul 1988.
Si apropo, poate ar fi bine ca presedintele Klaus Iohannis sa ia aminte si sa retina, inainte de a face
procese de intentie, ca, spre exemplu, mult discutata pensionare a magistratilor dupa 20 de ani vechime,
nu a fost o propunere a colitiei PSD-ALDE, ci a Consiliului Superior al Magistraturii.
Cat despre marea sa igrijorarea cu privire la nerespectarea recomandarilor Comisiei de la Venetia, cat de curand
vom afla si care este pozitia acestui for european.
Prezentam in continuare pozitia Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, cu privire la opiniile cuprinse in
raportul Comisiei de la Venetia in legatura cu modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale, astfel
cum a fost publicat pe site-ul Administratiei Prezidentiale in data de 19 octombrie 2018:
"Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, considera ca aspectele foarte grave retinute de Comisia de la
Venetia cu privire la modificarile aduse legilor justitiei si codurilor penale reprezinta un semnal fara
echivoc, de care actuala guvernare si majoritate parlamentara trebuie sa tina cont pentru a nu impinge Romania
pe o directie incompatibila cu valorile Uniunii Europene.
Cele doua opinii ale acestui for european sunt extrem de critice si confirma, asa cum era previzibil, toate
neregulile sesizate de mai bine de un an de zile de catre Presedintele Romaniei, de opozitia parlamentara,
de societatea civila, de Consiliul Superior al Magistraturii, de judecatori si procurori.
Punerea in pericol a independentei procurorilor si judecatorilor, afectarea increderii in justitie, impactul negativ
asupra eficientei actului de justitie in materie penala in combaterea diferitelor infractiuni, inclusiv a infractiunilor de
coruptie, a celor savarsite prin violenta sau a celor de criminalitate organizata sunt aspecte esentiale asupra carora
Comisia de la Venetia atrage atentia in analiza sa.
Presedintele Klaus Iohannis subliniaza ca, prin concluziile prezentate public, Comisia de la Venetia constata ca
modificarile aduse legilor justitiei si legislatiei penale bulverseaza intregul sistem judiciar si genereaza efecte
negative, iar o serie de prevederi nou introduse vor avea consecinte directe asupra unor proceduri si
dosare penale in care sunt implicati oameni politici.
Presedintele Romaniei considera ca este inacceptabil ca intreaga legislatie din acest domeniu esential
pentru orice democratie autentica sa fie dramatic alterata, doar pentru a-i proteja pe unii lideri politici care
au probleme cu justitia.
In ceea ce priveste modificarile aduse legislatiei penale, multe dintre aspectele vizate de Comisia de la Venetia au
fost punctate si in obiectia de neconstitutionalitate ridicata de catre Presedintele Klaus Iohannis. Viteza
nejustificata a adoptarii, absenta consultarilor reale si lipsa de transparenta sunt elemente care afecteaza
in mod negativ calitatea legislatiei si genereaza incertitudine. Mai mult, unele modificari ignora conventii
internationale la care Romania este parte sau depasesc cu mult unele hotarari ale Curtii Constitutionale.
Presedintele Romaniei considera ca, din dorinta de a favoriza pe cei care au probleme cu legea, coalitia
PSD-ALDE prejudiciaza iremediabil nu numai statul de drept si increderea cetateanului ca nimeni nu e mai
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presus de lege, indiferent de functia sau pozitia pe care o are in societate, ci si toate eforturile unei intregi natiuni
pentru care valorile fundamentale europene sunt incontestabile.
Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm comportamentul iresponsabil al Ministrului Justitiei care sub
pretextul implementarii recomandarilor Comisiei de la Venetia in cuprinsul Ordonantei de Urgenta 92/2018,
a inclus prevederi fara nicio legatura cu acestea, ba chiar contrare lor, de natura sa sporeasca ingrijorarea
partenerilor europeni.
Presedintele Romaniei mentioneaza ca acesta este un nou episod dintr-un lung sir de decizii controversate luate
de acest ministru in timpul mandatului sau. In acest mod, Ministrul Justitiei si-a compromis definitiv
credibilitatea, motiv intemeiat pentru a-si prezenta demisia din functie.
Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului Romaniei sa tina cont de opiniile cuprinse in raportul
Comisiei de la Venetia si sa reevalueze cu maxima celeritate modificarile aduse legilor justitiei, dar si
Codurilor Penale si de Procedura Penala pentru ca impactul negativ asupra justitiei si a statului de drept sa
inceteze.
Presedintele Romaniei considera ca reevaluarea in ansamblu a modificarilor in discutie va trebui sa se realizeze
printr-un proces amplu si real de consultare, astfel incat sa rezulte o legislatie imbunatatita, care sa se bucure de
un larg sprijin al societatii romanesti si, totodata, sa garanteze respectarea statului de drept si a tuturor
standardelor internationale in materie."

page 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

