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Ministrul Justitiei, anunt dupa reactiile negative
privind modificarile aduse legilor justitiei
Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, vineri, intr-o conferinta de
presa, ca a preluat majoritatea propunerilor venite din partea CSM, anuntand
ca va trimite proiectul pentru modificarea legilor justitiei dupa ce se va
exprima toata lumea pe toate aspectele propuse in proiect, transmite Mediafax.
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"Cunosc asteptarea de la CSM, DNA, DIICOT, societatea civila in general. Voi trimite
proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei dupa ce se va exprima toata lumea,
toata societatea, toate organizatiile profesionale, dupa ce se vor exprima puncte de vedere
cu privire la toate problemele pe care le-am enuntat miercuri. (..) Sa spuna autoritatile
statului, societatea civila in general cu privire la fiecare dintre problemele enuntate", a
declarat, vineri, Tudorel Toader.
Ministrul Justitiei a precizat ca intentia sa este ca acest proiect sa se bucure de cea mai mare
dezbatere publica. Toader a precizat ca va "culege" toate reactiile, va vedea care sunt solutiile
finale, le va insera in proiectul de lege si va trimite proiectul de lege la Consiliul Superior al
Magistraturii.
"Nu facem experimente judiciare. intr-un stat de drept, nu faci exerimente pe cetateni sa
vezi o fi bine, nu o fi bine. (...) Proiectele de lege au facut acest du-te-vino intre ministerul
Justitiei si CSM, acum se afla, intra intr-a treia etapa. Cu privire la functionarea,
organizarea CSM-ului am preluat majoritatea propunerilor venite de la CSM, la legea 317.

Cele trei legi au plecat de la CSM, au veni la ministerul Justitiei, s-au dus inapoi la CSM, au
venit la ministerul Justitiei, le trimit iarasi la CSM. E adevarat ce spuneti dvs, ca eu, ca
ministru al Justitiei puteam foarte simplu ca propunerile de modificare pe care le-am
formulat sa le inserez in proiectul de lege, sa le trimit la CSM, dvs, societatea nici sa nu
cunoasca acest lucru si continutul lor, dupa care sa aflati continutul, propunerile de
modificare, sa va vedeti in fata unui fapt implinit", a mai spus Toader.
intrebat daca a avut intentia ca politicul sa aiba mai mare influenta asupra justitiei, ministrul
Justitiei a raspuns negativ. "Nu sunt inregimentat politic nicaieri, fac parte dintr-un guvern politic,
nu am interes eu nu am intentie, eu am o dorinta ca sa fie o lege asa cum romanii o doresc", a
mai spus Tudorel Toader.
Ministrul Justitiei a reiterat ideea potrivit careia avizul CSM este unul consultativ.
"Nu trimit proiectul de lege si la DNA, Ministerul Public, DIICOT. La CSM, are sectie de
judecatori, sectie de procurori care coaguleaza parerile dansilor",a mai spus Toader.
Tudorel Toader a anuntat, miercuri, ca noile legi ale justitiei prevad modificarea procedurii sefilor
de parchete, urmand a fi propusi de ministrul Justitiei, insa decizia va fi luata de Sectia pentru
Judecatori din CSM, fara a mai fi implicat presedintele Romaniei. O alta modificare se refera la
trecerea Inspectiei Judiciare din subordinea CSM in cea a Ministerului Justitiei. De asemenea,
ministrul a anuntat ca proiectul prevede ce viitorii magistrati sa aiba cel putin 30 de ani si cinci ani
de vechime intr-o profesie juridica.
Noul pachet de legi in Justite aduce modificari in ceea ce priveste raspunderea magistratilor,
precizand ca statul este raspunzator patrimonial atunci cand se produce o eroare judiciara, dar
ulterior tot statul se va indrepta impotriva magistratului care a produs prejudiciul.
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