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În ziua de marţi, 19 septembrie 2017, Curtea Constituţională a României a primit, în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare, vizita delegaţiei Comisiei Europene,
condusă de doamna Michou PARASKEVI și compusă din domnul Wiliam STEALTH, doamna Jeanne DE JAEGHER, domnul Julien MOUSNIER, domnul Ingo WEUSTENFELD,
doamna Irina STEFURIUC și doamna Maria ARSENE.

Din partea Curții Constituționale au participat domnul Valer DORNEANU, președintele Curții, doamna Mona-Maria PIVNICERU, doamna Livia-Doina STANCIU, domnul Mircea
Ștefan MINEA, domnul Attila VARGA și domnul Daniel Marius MORAR, judecători, precum și doamna Claudia-Margareta KRUPENSCHI, director al cabinetului președintelui,
magistrat-asistent șef.  

În preambulul discuţiilor, preşedintele Curţii Constituţionale a prezentat succint unele date cu privire la procesul de implementare a deciziilor de admitere referitoare la prevederi
ale Codului penal și ale Codului de procedură penală, în sensul punerii de acord a acestora cu dispozițiile Constituţiei.

La solicitarea delegaţiei Comisiei Europene, preşedintele Curţii Constituţionale a făcut referire la principiul cooperării loiale între autorităţile statului, impus de principiul
fundamental al  separației și echilibrului puterilor și afirmat în numeroase decizii ale Curții Constituționale ca un principiu cu valoare fundamentală, subliniind, totodată, faptul că
prin exercitarea, la sesizare, a atribuției de soluționare a conflictelor juridice de natură constituțională, instanța constituțională poate constata și eventual, atrage atenția
autorităților publice implicate în conflict, într-un cadru al cooperării loiale interinstituționale, atunci când acestea nu și-au respectat sau au depășit prerogativele constituționale
și/sau legale. De asemenea, răspunzând întrebărilor delegației Comisiei Europene, președintele Curții Constituționale a arătat că sistemul judiciar din România a înregistrat, în
ultimii 10 ani, evoluții incontestabile și ireversibile, independența justiției fiind nu doar o garanție teoretică, ci o realitate, fiecare dintre instituțiile publice centrale implicate în
înfăptuirea justiției consolidându-și, în timp, autonomia, independența și autoritatea în propriul domeniu de activitate. Cât privește reforma legilor justiției, aflată în plin proces de
desfășurare și finalizare, s-a arătat că instanța de contencios constituțional nu-și poate exprima o opinie, întrucât aceste acte normative ar putea constitui în viitor, obiect al
controlului de constituționalitate a priori. 

Oaspeţii şi-au exprimat interesul asupra constatării, de către Curte, a unor eventuale conflicte între normele de drept european și cele naționale, sens în care preşedintele Curţii
Constituţionale a arătat că aceste situații nu au fost înregistrate  de Curte întrucât, potrivit art.148 alin.(2) din Legea fundamentală,  au prioritate reglementările cu caracter
obligatoriu ale Uniunii Europene. În acest context, președintele Curții Constituționale a ţinut să sublinieze că jurisprudenţa instanţelor europene se reflectă, fără excepție, în
considerentele deciziilor Curţii.

La cererea înalţilor demnitari europeni, doamna judecător Livia Doina STANCIU s-a referit la faptul că modificările legilor justiției vor reprezenta, pe de o parte, un veritabil
examen pentru toate autoritățile implicate în această procedură, iar, pe de altă parte, trebuie să se raporteze la realitățile și nevoile sistemului judiciar, prioritară fiind asigurarea
unei reale independențe a magistraților în înfăptuirea actului de justiție, pentru a da posibilitatea acestora să-și îndeplinească rolul de apărători ai ordinii de drept.

În intervenția sa, doamna judecător Mona-Maria PIVNICERU a subliniat caracterul ireversibil al progreselor înregistrate de România în ultimii 10 ani sub aspectul asigurării
independenței justiției, menționând, în acest sens, că exercitarea controlului de constituționalitate, dialogul judiciar dintre Curtea Constituțională și celelalte instanțe de jurisdicție
europeană, apartenența României la mecanismele politice și juridice europene (Consiliul Europei, C.E.D.O., T.U.E., C.J.U.E) sau apartenența Curții Constituționale la diferite
organisme internaţionale, precum Conferințele Curţilor Constituţionale Europene și Mondiale sau Comisia pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Veneţia) sunt factori ce
fac imposibilă reversibilitatea reformei din justiție.

În finalul întrevederii, preşedintele Curţii Constituţionale a adresat un mesaj de mulţumire, apreciind  ca deosebit de importante și eficiente întâlnirile cu delegaţiile  europene.


