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Mesaj al Consiliului Superior al Magistraturii către instanţe şi parchete
Pe rolul Comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilității legislative în
domeniul justiției se află în procedură parlamentară proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
Propunerile cuprinse în proiectul de lege au fost analizate la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul comisiei de specialitate, poziţia
exprimată de Consiliu şi transmisă Parlamentului ţinând cont şi de numeroasele propuneri şi observaţii comunicate de instanţele judecătoreşti şi
de parchetele de pe lângă acestea cu privire la proiectul de lege, dar şi cu privire la alte modificări legislative, rezultate din aplicarea Codului
penal, în privinţa cărora s-a apreciat că ar conduce la îmbunătățirea cadrului normativ.
Propunerile şi observaţiile ce concretizează poziţia Consiliului Superior al Magistraturii sunt susţinute în cadrul dezbaterilor parlamentare de către
reprezentanţii acestei autorităţi publice.
În lumina rolului său constituţional, de garant al independenţei justiției, Consiliul Superior al Magistraturii va continua demersurile instituţionale
pentru un cadru normativ care să asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, dar şi realizarea unei justiţii eficiente, bazată pe
proceduri predictibile.
În procedura parlamentară, în realizarea dreptului membrilor autorităţii legislative, pot fi formulate amendamente, care se supun analizei Comisiei
speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului şi în raport de care Consiliul Superior al Magistraturii îşi va exprima poziţia.
Referitor la preocuparea sistemului judiciar faţă de informaţiile apărute în spaţiul public cu privire la unele amendamente la proiectul de lege în
discuție, menţionăm că, în procedura parlamentară, Consiliul nu va susţine acele amendamente care nu corespund dezideratelor de mai sus,
respectiv propunerile vizând introducerea infracţiunilor de ,,Rea-credinţă” şi ,,Gravă neglijenţă” sau alte incriminări de natură să aducă atingere
independenţei justiţiei.
Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
Judecător Simona Camelia Marcu
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