
 
Declaraţia ministrului Justiţiei cu prilejul publicării Raportului de progrese în domeniul Mecanismului 

de Cooperare şi Verificare 

Bună ziua,

Voi face câteva precizări privind Raportul de progrese în domeniul Mecanismului de Cooperare şi 
Verificare, publicat astăzi de Comisia Europeană.

Încă de la început, doresc să subliniez faptul că acest raport nu tratează doar problematica Justiţiei, 
ci şi a combaterii corupţiei. 

Evaluările  vizează  probleme aflate  în  portofoliul  instituţional  al  mai  multor  instituţii:  Guvern, 
Parlament, Minister Public, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenţia Naţională de Integritate, etc.

Principalul mesaj pe care doresc să îl transmit este acela că România şi-a respectat şi continuă 
să-şi respecte angajamentele în raport cu Uniunea Europeană. 

Există suficientă voinţă politică pentru a continua reformele în Justiţie şi dorim să transmitem un 
mesaj fără echivoc în acest sens Statelor Membre UE şi Comisiei Europene. 

Facem această  precizare pentru că Raportul  din  acest  an a fost  marcat decisiv şi  negativ de 
rezultatul dezbaterilor din Senat asupra cadrului normativ al Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI). 

Votul asupra legii ANI a declanşat o emoţie puternică în Statele Membre UE şi la nivelul Comisiei şi 
a influenţat cheia în care a fost redactat Raportul. 

Conţinutul amendamentelor aduse de Senat cadrului normativ ANI a avut semnificaţia unui semnalul 
politic negativ. 

Semnificaţia votului Senatului a fost aceea a ignorării Mecanismului de Cooperare şi Verificare.
 
Raportul transmite semnalul implicit că Mecanismul de Cooperare şi Verificare trebuie continuat şi 
implementat chiar dacă aceasta ar însemna schimbări constituţionale sau legislative majore. 

Din păcate, regresul în privinţa cadrului normativ al ANI a pus în mod  nedrept în umbră realizări 
importante în alte sfere ale Mecanismului de Cooperare şi Verificare.

Cea mai  importantă realizare instituţională în intervalul scurs de la precedentul Raport anual este 
adoptarea  noilor  coduri  de  procedură,  fapt  consemnat  de  Raport.  Acesta  este  un  succes  de 
cooperare interinstituţională Guvern – CSM – Parlament. 

De asemenea, ne bucură faptul că Strategia de dezvoltare a Justiţiei a fost apreciată pozitiv.

Aşa  cum  s-a  remarcat  şi  în  rapoartele  precedente,  Procurorul  General,  Ministerul  Public şi 
structura sa specializată anticorupţie, DNA, sunt remarcate pozitiv. 



Există un important număr de  proiecte normative finalizate de  Ministerul Justiţiei, privind legea 
micii reforme, privind reforma INEC, privind răspunderea magistraţilor, privind registratorii comerciali,  
ghidul privind restructurarea extrajudiciară a obligaţiilor societăţilor comerciale, care sunt rezultatul  
unui travaliu intens şi vor avea un impact pozitiv asupra Justiţiei, pe care le-am fi dorit reflectate în 
Raport. 

În  ceea  ce  priveşte  eficienţa  sistemului  judiciar,  Raportul  subliniază  persistenţa  în  continuare  a 
jurisprudenţei neunitare şi, în premieră, deficienţe în leadershipul sistemului.

Rezultă  necesitatea  unei  mai  bune  implicări  a  şefilor  de  instanţe în  realizarea  obiectivelor 
Mecanismului de Cooperare şi Verificare care ţin de instanţe.

O  altă  chestiune  este  legată  de  problematica  resurselor  umane,  ceea  ce  implică  nu  numai 
suplimentarea posturilor de judecător, procuror şi grefier, ci şi  alocarea eficientă şi raţională a 
resurselor în sistem. 
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