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STOP joc! Numirea conducerii marilor parchete
este blocata. CSM, in dificultate
Functiile de procurori sefi la marile parchete par ca sunt imposibil de ocupat.
Dupa simulacrul de selectie, demiterea ministrului Justitiei pare sa fi pus
cruce, cel putin momentan, procedurii de numire, relateaza stiripesurse.ro.
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Ce atributii are un guvern demis
Guvernul Orban a fost demis, miercuri, prin motiune de cenzura. Pana la investirea unui nou
guvern, premierul Orban si ministrii sai raman in functie, cu atributiuni limitate, prevazute in
Legea 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor. Potrivit
art. 26, alin. (3), "in cazul incetarii mandatului sau, in conditiile prevazute de Constitutie,
pana la depunerea juramantului de catre membrii noului Guvern,
Guvernul continua sa indeplineasca numai actele cu caracter individual sau normativ,
necesare pentru administrarea treburilor publice, fara a promova politici noi
. in aceasta perioada Guvernul nu poate emite ordonante si nu poate initia proiecte de lege
."
Motiunea de cenzura are consecinte asupra Guvernului ca structura colectiva, insa si asupra
activitatii fiecarui minister in parte. Daca Guvernul in ansamblul sau nu poate indeplini decat acte
pentru administrarea treburilor publice, fiecare ministru individual va putea indeplini acelasi tip de
acte.

Ce tip de atributie este cea a ministrului Justitiie in domeniul numirilor
Potrivit art. 54, alin. (1) din legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, "
Procurorul general al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie, primadjunctul si adjunctul acestuia, procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, adjunctii
acestuia, procurorul sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism, adjunctii acestuia, precum si procurorii sefi de sectii ai acestor
parchete,
sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea ministrului justitiei, cu avizul Sectiei
pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii
, dintre procurorii care au o vechime minima de 15 ani in functia de judecator sau
procuror, pe o perioada de 3 ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data."
Propunerea ministrului Justitiei nu este un act de administrare a treburilor publice, ci este o
decizie care declanseaza o procedura legala, aceea a emiterii decretelor de numire. Atata timp
cat Guvernul nu mai poate declansa o procedura de legiferare, in sensul ca nu mai poate sa
adopte proiecte de lege pe care sa le trimita spre legiferare, nici ministrul Justitiei nu mai poate
declansa o procedura legala constand in emiterea decretelor de numire.
Curtea Constitutionala a stabilit deja ca propunerile de numire/revocare din functie a procurorilor
prevazuti de articolul 54 al Legii 303/2004 nu sunt simple acte administrative, ci au o natura
constitutionala, izvorate dintr-un raport de drept constitutional, nu administrativ, intre ministrul
Justitiei si presedinte.. in Decizia 358(2018, Curtea a retinut ca "autoritatea ministrului justitiei
nu este una administrativa, din contra, acesta are plenitudine de competenta sub aspectul
autoritatii asupra procurorilor".
in ce stadiu este propunerea
in acest moment, nu se poate considera ca ministrul Justitiei a formulat propunerile pentru
conducerea marilor parchete, doar pentru ca a solicitat avizul Sectiei pentru procurori a CSM.
Ministrul Justitiei isi exercita prerogativa de rang constitutional abia in momentul in care, dupa
primirea avizului CSM, transmite propunerile presedintelui. De altfel, Curtea Constitutionala
explica in aceeasi decizie din 2018 ca avizul CSM este unul consultativ, destinat ministrului
Justitiei, nu presedintelui: "Consiliul Superior al Magistraturii – Sectia pentru procurori emite
un aviz consultativ, care este un reper pentru ministrul justitiei in decizia sa de a-si
sustine in continuare propunerea de revocare." Rationamentul este valabil si in cazul
propunerilor de numire, Sectia pentru procurori transmitand avizul ministrului Justitiei.
Precedentul enuntat chiar de Klaus Iohannis
Situatia de la Ministerul Justitiei are un precedent in perioada de interimat a Guvernului Dancila.
Presedintele Klaus Iohannis a declarat pe 17 octombrie 2019 ca un guvern demis de drept in
Parlament nu poate face o propunere de comisar european.
"Este din partea noastra, din pacate, un blocaj, care se numeste Guvernul Dancila. (...) Eu o sa
ma opun ferm la asa ceva, fiind ca un guvern care a fost demis de drept in Parlamentul Romaniei
nu poate sa faca propunere in numele Romaniei pentru urmatorul mandat al Comisiei, in care, cu
certitudine, acest guvern nu va avea niciun rol", a spus seful statului inainte de o reuniune a

Consiliului European de la Bruxelles.
Concluzii
Tinand cont de prevederile legale mentionate si de jurisprundenta Curtii Constitutionale,
procedura de numire a sefilor marilor parchete (PiCCJ, DNA, DIICOT) ar trebui suspendata pana
la investirea unui nou guvern. Un prim semnal in acest sens ar trebuie sa vina din partea Sectiei
pentru procurori a CSM. Potrivit legii, Consiliul Superior al Magistraturii asigurarespectarea legii si
a criteriilor de competenta si etica profesionalain desfasurarea carierei profesionale a judecatorilor
si procurorilor.
in cazul in care procedura ar continua, iar procurorii propusi de ministrul Predoiu ar fi numiti de
presedintele Iohannis, decretele de numire ar putea fi atacate in instanta, cu riscul evident al
constatarii nulitatii tuturor actelor semnate de respectivii procurori sefi.
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