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Timmermans i-a transmis o SCRISOARE cu 18
intrebari premierului Dancila
Prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, i-a transmis, in data de 4
octombrie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, in care ii cere lamuriri cu
privire la modificarea codurilor penale, un raspuns fiind asteptat pana la
inceputul lunii noiembrie, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.
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Sursele citate spun ca scrisoarea a fost trimisa premierului chiar a doua zi dupa ce aceasta a
vorbit in Parlamentul European.
Scrisoarea are 18 intrebari, care fac referire la modul in care sunt schimbate Codul Penal si
Codul de Procedura Penala, si vine in contextul in care prim-vicepresedintelui CE i s-a cerut e
catre premierul Dancila sa spuna punctual care sunt ingrijorarile cu privire la legile din domeniul
penal.
Sursele citate sustin ca Viorica Dancila trebuie sa dea un raspuns pana in data de 1 noiembrie.
intr-un raspuns pentru agentia MEDIAFAX, Comisia Europeana confirma existenta unor intrebari
adresate autoritatilor de la Bucuresti.
"Comisia urmareste cu atentie evolutiile din Romania, in mod particular evolutiile
legislative privind legile justitiei si legile pentru Codul de Procedura Penala si Codul
Penal. Analizam amendamentele in ceea ce priveste conformitatea lor cu legislatia UE si
am trimis intrebari detaliate si precise autoritatilor romane in privinta acestor chestiuni'

, se arata intr-un raspuns al purtatorului de cuvant al Comisiei Europene, pentru MEDIAFAX.
Potrivit surselor politice, printre intrebari se afla si cele legate de modalitatea de implementare a
urmatoarelor directive europene:
Directiva nr. 36/2011 privind prevenirea si combaterea traficului de persoane si protejarea
victimelor acestuia
Directiva nr. 29/2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia
victimelor criminalitatii
Directiva nr. 1371/2017 privind combaterea fraudelor indreptate impotriva intereselor financiare
ale Uniunii prin mijloace de drept penal
Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat miercuri, in
Parlamentul European, ca vor fi folosite toate mijloacele de catre Comisia Europeana pentru a
regla situatia din Romania, fie ca este vorba despre Mecanismul de Cooperare si Verificare, fie
ca sunt alte metode.
"Daca sunt adoptate fara corectii, aceste legi din domeniul penal, vor periclita autonomia
justitiei in combaterea coruptiei. Veti vedea si in noiembrie ce s-a scris in MCV, fata de
ianuarie 2018. Situatia s-a deteriorat. Presedintele Juncker si cu mine am facut declaratii
in care ne-am exprima ingrijorarea. in timp ce vom continua sa urmarim obiectivele
noastre pentru a avea un dialog cu autoritatile romane, vreau sa va spun ca vom vedea
daca exista conflicte in ceea ce priveste legile justitiei si combaterea coruptiei", a spus
Timmermans, pe 3 octombrie.
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