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Declaraţie referitor la Raportul Comisiei Europene privind progresele 
realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare şi verificare

                              
                           Jud. Viorel Virgil Andreieş - preşedinte al 

Consiliului Superior al Magistraturii

Raportul  Comisiei  Europene  este în  ansamblu  pozitiv,  concluzia 
generală fiind că "România a recâştigat impulsul reformelor". El reprezintă o 
radiografie  realistă,  ce  surprinde  în  mod  obiectiv  dificultăţile  cu  care  se 
confruntă sistemul judiciar românesc.

Preluarea  mandatului  de  preşedinte  al  Consiliului  Superior  al 
Magistraturii a coincis în mod benefic cu prezentarea raportului intermediar 
al  Comisiei  Europene,  din  12  februarie  2009. Consiliul  Superior  al 
Magistraturii  a  stabilit  atunci  măsuri  şi  termene  ferme  pentru  realizarea 
obiectivelor  stabilite  iar  membrii  Consiliului  s-au  implicat  activ  în 
monitorizarea îndeplinirii lor. 

În Raportul de azi identificăm următoarele aspecte:
1. În ce priveşte practica neunitară, cu toate eforturile ICCJ, ale CSM 

şi  PICCJ,  raportul  surprinde că nu se  poate  realiza  la un nivel  ridicat  în 
condiţiile unei legislaţii  lipsite de coerenţă şi  stabilitate."Hăţişul  legislativ 
constituie  un  risc  real"  pentru  un  sistem  judiciar  eficient,  credibil  şi 
independent.

2.  În materia resurselor  umane CSM s-a preocupat să recruteze,  să 
formeze şi să redistribuie funcţiile de judecător şi procuror. În perioada mai 
2008 – iunie 2009 au fost numiţi 329 de judecători şi 361 de procurori, care 
reprezintă  10%  din  totalul  magistraţilor  pe  care-i  are  sistemul  judiciar 
românesc. Creşterea mai accentuată a acestui număr ar însemna o scădere a 
standardelor de selecţie, cu consecinţe grave pe termen lung, ceea ce este 
inacceptabil.

Din  nefericire,  eforturile  consiliului  au  fost  anulate  de  semnalele 
contradictorii  ale  celorlalte  puteri  ale  statului  privind  schimbarea  unor 
prevederi referitoare la statutul magistraţilor, care au determinat pensionarea 
masivă, imposibil de prevăzut şi contracarat a judecătorilor şi procurorilor.

3.  Raportul  cuprinde  aprecieri  pozitive  referitor  la  creşterea 
transparenţei  sistemului  judiciar  prin  publicarea  tuturor  hotărârilor  pe 
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internet, la preocupările privind reformarea inspecţiei judiciare şi activitatea 
secţiilor CSM în materie disciplinară.   

Consiliul a urmărit creşterea standardelor activităţii judiciare şi acest 
lucru a fost evidenţiat în raportul publicat azi. 

Suntem preocupaţi  de  continuarea  proiectului  pilot  derulat  prin 
programul  finanţat  de  Banca  Mondială  pentru  transferarea  sarcinilor 
nejurisdicţionale  de  la  judecători  la  grefieri  şi  a  proiectului  care  vizează 
introducerea  la  nivelul  instanţelor  judecătoreşti  a  unui  sistem  de 
management al instanţei, derulat în parteneriat cu MJLC şi Germania, prin 
Fundaţia Germană pentru Cooperare Judiciară Internaţională.  

Greutăţile întâmpinate de sistemul judiciar în realizarea direcţiilor pe 
care şi le-a stabilit sunt determinate, în special de subfinanţarea sistemului, 
împrejurare  care  blochează   realizarea  unui  act  de  justiţie  la  standarde 
performante,  în  termen  rezonabil,  precum  şi  pregătirea  profesională  a 
magistraţilor. În acest context,  progresele semnalate de raport sunt rodul  
efortului conjugat al tuturor magistraţilor din sistemul nostru judiciar.

Raportul  prezentat  azi  evaluează  direcţia  ascendentă  a  sistemului 
judiciar şi stabileşte paşii pe care îi avem de făcut până la următorul raport.

Ne  exprimăm  convingerea  că,  pe  viitor,  activităţile  din  cadrul 
mecanismului  de monitorizare se vor axa atât pe partea de verificare cât şi 
pe cea de cooperare.

În cursul întâlnirii pe care o vom avea mâine cu membri consiliului, 
vom evalua şi vom conveni asupra priorităţilor în funcţie de recomandările 
din acest raport.

Conştienţi  fiind  de  faptul  că  reforma  sistemului  judiciar  poate  fi 
realizată  numai  prin efortul  conjugat  al  reprezentanţilor  autorităţilor 
româneşti  ca  singură  opţiune  pe  care  România  o  are  în  acest  moment, 
reiterăm şi  pe  această  cale  Rezoluţia  adoptată  de  Adunările  generale  ale 
magistraţilor  şi  invităm , în continuare, reprezentanţii  celorlalte puteri  ale 
statului la dialog şi cooperare.

Vă mulţumesc.
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