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Ministrul Justitiei, la Consiliul JAI: Fireste, vom
relua reformele oprite in anii 2017-2018
Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, participa, luni, de la ora 10,00, la lucrarile
Consiliului Justitie si Afaceri Interne, care vor loc in format video-conferinta
pe parcursul intregii zile, pe agenda de lucru fiind gestionarea pandemiei de
COVID-19 de catre democratiile europene, precum si masurile de raspuns la
discursul de incitare la ura si la dezinformare, potrivit unui comunicat al
Ministerului Justitiei, relateaza stiripesurse.ro.
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"Pandemia a incetinit activitatea Consiliului JAI in lunile anterioare, dar treptat ne-am adaptat si
ne-am reluat ritmul colaborarii, deocamdata prin intermediul sedintelor online. in acest context,
reiterez pozitia Ministerului Justitiei din Romania de a sprijini un mecanism Rule of Law pentru
toate statele membre", a declarat Predoiu, inaintea inceperii reuniunii.
El a precizat ca Romania nu doreste ca acest mecanism sa creeze un paralelism cu MCV pentru
tara noastra.
"in ce priveste MCV, dincolo de dificultatile din anii 2017-2018, nu ar trebui uitate progresele
remarcabile facute de Romania in cadrul MCV, in special in directia combaterii coruptiei. Am
exportat si putem exporta expertiza si bune practici, fapt demonstrat de-a lungul timpului de
nenumarate dialoguri care au avut loc la nivel de Minister de Justitie si Minister Public, in cadrul
carora partenerii din statele membre s-au aratat impresionati de rezultatele din Romania.
Personal, am fost solicitat in primul meu mandat de colegii din Bulgaria, Marea Britanie, Cehia,

Polonia, Italia sa detaliem strategiile folosite de Romania in dezvoltarea sistemului judiciar si a
combaterii coruptiei la toate nivelurile", a spus Predoiu, potrivit comunicatului.

in opinia sa, sistemul judiciar romanesc nu este mai prejos de alte sisteme judiciare din alte state
membre, orice diferentieri in monitorizare din aceasta perspectiva fiind inadecvate si aparand
inechitabile.
"Fireste, vom relua reformele oprite in anii 2017-2018, derapajele au fost oricum oprite in 2019,
inclusiv gratie Referendumului pe Justitie convocat de Presedintele Klaus Iohannis anul trecut,
iar lunile care vin vor marca reinceperea dezbaterilor publice in vederea repararii cadrului
legislativ consacrat justitiei si anticoruptiei", a afirmat ministrul Justitiei.
Consiliul JAI de luni este primul desfasurat de la preluarea presedintiei Consiliului UE de catre
Germania.
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