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V?ra Jourová - comisarul pentru justitie - se
afla la Bucuresti. Intalniri cu Iohannis si Toader
Comisarul european pentru justitie, V?ra Jourová, se afla la Bucuresti, luni si
marti, avand programate intalniri cu presedintele Klaus Iohannis, cu ministrul
Justitiei Tudorel Toader, cu presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie
Cristina Tarcea, dar si cu ministrul de Finante, scrie Mediafax.
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Comisarul european, V?ra Jourová, responsabil pentru justitie, consumatori si egalitatea de gen,
se afla intr-o vizita oficiala la Bucuresti, in perioada 19-20 noiembrie 2018, potrivit unui comunicat
de presa al reprezentantei Comisiei Europene in Romania.
inaltul oficial european se va intalni cu presedintele Romaniei Klaus Iohannis, cu ministrul
Justitiei Tudorel Toader, cu ministrul Finantelor Publice Eugen Teodorovici, cu presedintele
Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) Marius Pirvu si cu presedintele
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Ancuta Gianina
Opre.
"Scopul vizitei este de a discuta despre prioritatile pentru domeniul justitiei in contextul viitoarei
Presedintii a Consiliului Uniunii Europene si despre evolutiile din sistemul judiciar din Romania",
potrivit sursei citate.
Marti, comisarul european va deschide dialogul cu consumatorii privind "Noile avantaje pentru

consumatori", ulterior oficialul european se va intalni cu presedintele ANPC, pentru a discuta
despre dosare cheie in domeniul protectiei consumatorului, iar apoi va avea o intrevedere cu
Cristina Tarcea, presedintele inaltei Curti de Casatie si Justitie. De asemenea, comisarul
european va avea un discurs de deschidere in cadrul mesei rotunde internationale cu privire la
situatia copiilor abandonati ca urmare a mobilitatii internationale, eveniment organizat de
Administratia Prezidentiala.
Vizita comisarului european vine in conditiile in care, saptamana trecuta, Comisia Europeana a
publicat raportul MCV si a recomandat Romaniei sa elaboreze un cadru legal care sa permita
supravegherea eficienta a activitatilor serviciilor de informatii si a colaborarii acestora cu
institutiile judiciare. Pe de alta parte, adoptarea legilor justitiei si presiunile asupra independentei
sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor
inregistrate de Romania, a mai anuntat Comisia Europeana, recomandand in raportul MCV
suspendarea procedurilor in cazul procurorilor de rang inalt.
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