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Magistratii cer REFACEREA MCV pe 2019!
Revolta in justitie
Patru asociatii de magistrati sustin ca raportul MCV din anul 2019 trebuie
refacut, scrie DCNews.ro.
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Patru asociatii de judecatori si procurori - AMR, AJADO, UNJR si AMR – sustin ca raportul MCV
din 2019 trebuie refacut, deoarece nu face referire la abuzurile din justitie. in intalnirile cu expertii
Comisiei Europene, magistratii au pledat si pentru necesitatea SIIJ, scrie Mediafax.
Magistratii de la AMR, AJADO, UNJR si AMR le-au spus expertilor internationali ca rapoartele
MCV nu au facut referire la intregul sistem judiciar, ci doar la progresele inregistrate in ceea ce
priveste lupta anticoruptie AMR, AJADO, UNJR si AMR sustin ca raportul Mecanismului de
Cooperare si Verificare din anul 2019 trebuie refacut pentru a reda o imagine corecta a justitiei
din Romania.
Pozitia a fost expusa in cadrul unei intalniri cu expertii Comisiei Europene privind MCV.

Care este explicatia magistratilor
Magistratii le-au spus expertilor internationali ca rapoartele privind justitia din Romania contin
erori dar, mai grav, nu fac referire la abuzurile din justitie care nu mai pot fi ignorate in aceste
rapoarte.

Mai mult, cele patru asociatii profesionale spun in ca rapoartele MCV au avut in vedere
progresele din justitie raportat doar la lupta anticoruptie.
Astfel, potrivit magistratilor, nu se face referire la intregul sistem judiciar din Romania si sunt
ignorate problemele instantelor judecatoresti.
Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie a fost un alt subiect de discutie. Asociatia
Procurorilor din Romania a sustinut importanta existentei acestei unitati de parchet.

Transparenta decizionala privind desfiintarea SIIJ
Discutiile au avut loc si in contextul in care Ministerul Justitiei a publicat deja in transparenta
decizionala desfiintarea acestei sectii.
Judecatorul Dana Girbovan a subliniat faptul ca este prima intalnire din ultimii ani la care
reprezentantii asociatiilor de magistrati au fost invitati sa discute cu reprezentantii MCV.
Asociatia Magistratilor din Romania (AMR), Asociatia Judecatorilor pentru Apararea Drepturilor
Omului (AJADO), Asociatia Procurorilor din Romania (APR) si Uniunea Nationala a Judecatorilor
din Romania (UNJR) s-au intalnit la Bucuresti, in 12 februarie 2020, cu expertii Comisiei
Europene aflati in misiune in Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV),
pentru a le prezenta punctul de vedere argumentat al asociatiilor profesionale ale magistratilor cu
privire la situatia din justitie, la modul in care a fost reflectata in rapoartele MCV.
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