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Tudorel Toader, reactie dupa adoptarea Codului
Penal
Ministrul Justitiei Tudorel Toader a avut luni dimineata o reactie dupa ce
saptamana trecuta Parlamentul a adoptat Codul Penal, spunand ca
modificarile au survenit in Comisia speciala si membrii comisiei sunt in
masura sa raspunda. Mai mult, acesta a afirmat ca se va vedea la controlul
constitutional daca modificarile corespund exigentelor constitutionale,
relateaza stiripesurse.ro.
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„Nu este noul Cod penal. Este Codul penal din 2014 care are modificari. Cu privire la acest Cod
penal, va aduceti aminte ca MJ a elaborat proiectul de lege pentru modificare, in sensul punerii
de acord cu deciziile CCR, in sensul punerii de acord cu directivele UE. Ma refer la Codul penal
si la procedura penal. Strict propunerea noastra viza transpunerea directivei, punerea de acord
cu deciziile CCR. Mai departe, modificarile au survenit la Comisia speciala si dansii sunt in
masura sa va raspunda. Eu ce va pot spune? Eu va spune ca in controlul de constitutionalitate
se va vedea daca modificarile adoptate corespund exigentelor constitutionale. (...) oportunitatea
unei reglementari apartine legiuitorului, iar constitutionalitatea este o obligatie generala pe care o
va verifica instanta de contencios constitutional”, a spus Tudorel Toader, la sediul Ministerului
Justitiei.

Cat despre dezincriminarea abuzului in serviciu, Tudorel Toader a declarat: „Legiuitorul este
obligat sa modifice o lege, Codul penal in speta, cu deciziile CCR. Dar legiuitorul nu este obligat
sa adopte si alte modificari. (...) Eram in masina cand cineva m-a intrebat despre ce parere am
despre neglijenta si in acel moment aflasem despre dezincriminare. Cu privire la abuz, au fost
multe dezbateri. stiti ca am primit multe propuneri de modificare. (...) in Codurile penale din
statele UE doar cateva au incrimat abuzul. Sunt Coduri penale care incrimineaza abuzul dar intro forma mult mai riguroasa, mult mai stricta, mai clara asa cum ne cere CEDO si CCR. La nivelul
Comisiei speciale s-au strans 32 de propuneri pentru modificarea abuzului in serviciu, una fiind a
Ministerului Justitiei. (...) Am facut o sinteza a lor, am luat din acele propuneri ceea ce am
considerat si le-am trimis la Comisia speciala. intrebati Comisia speciala care au fost ratiunile
pentru care au retinut una dintre variante. Cele 32 de propuneri au fost propuneri. Propunerea nu
produce efecte juridice si Comisia speciala a retinut una dintre ele. Dansii va pot explica
comparativ de ce au preferat o solutie in detrimentul alteia”.
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