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Mesaj PG al PICCJ privind rapoartele Comisiei de la Venetia

 

                                                                                               
                                                                                                              

                                                                                                                     23  octombrie 2018

 

MESAJ AL PROCURORULUI GENERAL AL P.Î.C.C.J. PRIVIND RAPOARTELE COMISIEI DE LA
VENEȚIA

                                                                                                                        

 

            Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoștința publicului următoarele:

 

            Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin
Lazăr, reamintește demersurile făcute de Ministerul Public prin care au fost analizate propunerile de modificare
a Codului penal și a Codului de procedură penală, inclusiv prin consultarea unităților de parchet și a structurilor
specializate, analize ce au identificat prevederile neconstituționale care afectau aspecte esențiale ale
procesului penal, reglementarea unor infracțiuni, precum și încălcarea standardelor privind calitatea legilor,
privind securitatea juridică.

            În acest sens au fost și comunicatele din datele de 19 iunie 2018, 25 iunie 2018, 3 iulie
2018 și 13 iulie 2018.

            Concluziile Avizului Comisiei de la Veneția cu privire la modificarea Codului penal și a Codului de
procedură penală, adoptat la data de 20 octombrie 2018, au confirmat îngrijorările procurorilor cu privire la
faptul că noile coduri vor conține, în situația intrării în vigoare, contradicții care vor cauza incertitudine legală
pentru o perioadă lungă de timp.

            De asemenea, multe dintre modificări ar putea afecta grav eficacitatea sistemului judiciar  în lupta
împotriva corupției și a altor infracțiuni grave.

            Luând act de recomandarea Comisiei de revizuire în ansamblu a legilor de modificare, procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție reafirmă disponibilitatea Ministerului
Public de a contribui, prin consultarea tuturor unităților de parchet, la sprijinirea demersurilor de reevaluare a

http://www.mpublic.ro/ro/content/c_19-06-2018-15-06
http://www.mpublic.ro/ro/content/c_25-06-2018-16-06
http://www.mpublic.ro/ro/content/c_03-07-2018-17-07
http://www.mpublic.ro/ro/content/c_13-07-2018-16-07


24.10.2018 Mesaj PG al PICCJ privind rapoartele Comisiei de la Venetia | Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

http://www.mpublic.ro/content/c_23-10-2018-17-10 2/2

modificărilor Codului penal și a Codului de procedură penală, astfel încât să se creeze prin adoptarea acestor
acte normative premisele îndeplinirii rolului constituțional de reprezentare a intereselor generale ale societății,
de apărare a ordinii de drept, precum și a drepturilor și libertăților cetățenilor.

            Totodată, atrage atenția asupra concluziei formulate în Avizul Comisiei de la Veneția privind
modificările aduse legilor nr. 303/2004, nr. 304/2004 și 317/2004, adoptat la data de 20 octombrie
2018, conform căreia independența procurorilor poate fi afectată de prevederile privind numirea și eliberarea
din funcție a procurorilor din vârful ierarhiei și care stabilesc rolul ministrului justiției în aceste proceduri,
precum și asupra recomandării de reexaminare a acestor prevederi prin menținerea rolului CSM și a
Președintelui României.


