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Tariceanu, prima reactie politica, dupa
publicarea rapoartelor GRECO
Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat, marti, dupa
publicarea rapoartelor GRECO, precizand ca expertii Grupului Statelor contra
Coruptiei (GRECO) nu au avut nimic de comentat insa despre dezvaluirile
din ultimii ani privind protocoalele sau dosarele facute la comanda, scrie
Mediafax.
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"Raportul GRECO privind Romania a fost publicat pehttp://www.just.ro/
sau, mai bine zis, parerea unor experti straini despre justitia din Romania a fost publicata.
Aceiasi experti care nu au avut nimic de comentat despre dezvaluirile din ultimii ani (vezi
protocoalele secrete, dosare facute la comanda, sentinte venite din padurile patriei, sectii
ilegale de investigarea magistratilor, etc)", a scris Calin Popescu Tariceanu, pe Facebook.
Presedintele ALDE a atasat mesajului o postare a presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor
din Romania, Dana Girbovan, pentru comparatie. in postarea respectiva, Dana Girbovan
precizeaza ca e inadmisibila maniera in care cei sapte membri ai Consiliului Superior al
Magistraturii, care au boicotat ultimele patru sedinte, se folosesc de raportul GRECO pentru a
bloca aplicarea unei legi in vigoare si transmite ca niciun stat nu a implementat inca toate
recomandarile GRECO, desi evaluarile au fost lansate in urma cu mai bine de 6 ani.
"Analiza rapoartelor GRECO releva si diversitatea foarte mare a sistemelor judiciare din
statele UE si de ce nu este posibila aplicarea unor solutii unice peste tot. Ca atare, a

pretinde agresiv si a bate cu pumnul in masa pentru a implementa imediat si fara discutie
niste recomandari GRECO releva o necunoastere crasa a modului in care aceste institutii
functioneaza in raport cu statele membre", sustinea la acea vreme Dana Girbovan.
Ministerul Justitiei a publicat, marti, cele doua rapoarte GRECO la adresa Romaniei.
Grupul Statelor contra Coruptiei (GRECO) a transmis ca Romania a inregistrat progrese
insuficiente in combaterea coruptiei exprimand preocupare privind reformele din sistemul judiciar,
in special asupra refuzului Bucurestiului de a desfiinta Sectia speciala de investigare a
magistratilor.
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