˝Consiliul Superior al Magistraturii
este garantul independenţei justiţiei˝
(art. 133 alin. 1 din Constituţie,
republicată)

23 ianuarie 2014
Analiza preliminară a
RAPORTULUI1 COMISIEI EUROPENE CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIU
asupra progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi
Verificare, publicat la 22 ianuarie 2014,
adoptată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din 23 ianuarie 2013

1. Consideraţii generale
 Raportul dat publicităţii la 22 ianuarie 2014, reprezintă o evaluare obiectivă a evoluţiilor
înregistrate în România în cadrul Mecanismului de Cooperare şi Verificare. Este demn
de subliniat că perioada de referinţă este una mai mare de un an, Comisia analizând
evoluţiile nu doar de la precedentul Raport, publicat la 30 ianuarie 2013, ci şi de la
Raportul dat publicităţii la 18 iulie 2012.
 Ca şi în ultimele rapoarte, Comisia Europeană constată menţinerea track-recordului
pozitiv la nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Direcţiei Naţionale Anticorupţie,
Ministerului Public în general, şi al Agenţiei Naţionale de Integritate şi salută rezultatele
Consiliului Superior al Magistraturii în îndeplinirea rolului său constituţional de garant al
independenţei justiţiei, dar şi în eficientizarea sistemului judiciar, formarea magistraţilor şi a
grefierilor, precum şi practica disuasivă a Secţiilor CSM în materie disciplinară.
 Se impune a fi subliniat că referirile la CSM sunt eminamente pozitive. De exemplu: „CSM
este principalul apărător al independenţei justiţiei şi şi-a îndeplinit misiunea de o
manieră sistematică şi profesionistă” (pagina 3, ultimul paragraf din versiunea în limba
engleză); „ca urmare a criticilor CSM, s-a desfăşurat o a doua procedură (de numire),
mai consensuală” (pagina 4 final și pagina 5); „atât din punctul de vedere al formării
profesionale, cât şi al publicării hotărârilor judecătoreşti motivate, Înalta Curte şi CSM
au luat măsuri importante, inclusiv prin acordarea accesului tuturor judecătorilor şi
grefierilor la hotărârile altor instanţe din ţară” (pagina 6); „CSM şi-a reafirmat politica sa
de toleranţă zero în combaterea problemelor de integritate în cadrul sistemului judiciar”
(pagina 7, paragraful 3); menţionarea indirectă a conflictului de natură constituţională
iniţiat de CSM ca urmare a nerespectării de către Senat a unei hotărâri judecătoreşti

1

Raportul politic. Raportul tehnic, care însoţeşte Raportul, va face obiectul unei analize separate, din
perspectiva atribuţiilor CSM, în vederea adoptării unui Plan de măsuri în vederea îndeplinirii
recomandărilor/acelor aspecte ale recomandărilor ce ţin (şi) de competenţa CSM.
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definitive și irevocabile (pagina 4, paragraful 3); menţionarea poziţiei corecte CSM în
contextul modificărilor promovate în Parlament în decembrie 2013.
Totodată, un alt aspect edificator pentru progresele înregistrate de CSM în cadrul MCV
este reprezentat de faptul că Raportul din acest an conţine un număr redus de
recomandări a căror implememtare revine CSM, marea majoritate fiind adresate
Legislativului şi Executivului.
Este apreciat rolul Curţii Constituţionale în asigurarea echilibrului între puterile statului.
De asemenea, activitatea Ministerului Justiției este apreciată preponderent pozitiv. Este
subliniată și îmbunătățirea colaborării inter-instituționale.
Chiar dacă se constată o diminuare a acestora, Raportul remarcă, în acelaşi timp, continuarea
atacurilor la adresa independenţei justiţiei, precum şi a unor magistraţi, subliniind rolul CSM în
apărarea independenţei justiţiei, dar şi a imparţialităţii şi reputaţiei magistraţilor.
Totodată, se recomandă crearea unui fond special pentru sprijinirea financiară magistraţilor în
demersurile judiciare pentru apărarea reputaţiei şi independenţei.
Comisia ia notă de tentativele de legiferare discriminatorie, prin exluderea parlamentarilor din
rândul subicţilor activi ai unor infracţiuni de corupţie, salutând, rolul ÎCCJ, CSM şi CCR în
restabilirea constituţionalităţii, în conformitate cu principiile fundamentale ale statului de drept.
2. Analiza preliminară a Raportului
2.1. Constatări și recomandări privind CSM
 După cum am arătat, din perspectiva modului în care este reflectată activitatea CSM
în perioada de referinţă, Raportul este unul pozitiv.
 Raportul MCV din 22 ianuarie 2014 reflectă întărirea capacităţii CSM de a-şi îndeplini
menirea constituţională de garant al independenţei justiţiei;
 Procedura de numire în funcţiile de conducere la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
este apreciată pozitiv, precizându-se că „nu există semnul unei interferenţe în acest
proces”.
 Recomandările adresate puterilor legislativă şi executivă urmăresc consolidarea în
continuare a rolului CSM. De asemenea, şi celelalte recomandări (de exemplu, 1.4.,
2.1.-2.6, 3.1., 4.1.-4.4.), sunt benefice CSM şi sistemului judiciar în ansamblu.
 Spre deosebire de alte rapoarte anterioare, nu există recomandări adresate exclusiv
CSM, recomandările privind reforma judiciară implicând colaborarea interinstituțională a tuturor actorilor cu atribuții în gestionarea sistemului judiciar.
 În contextul reluării dezbaterilor privind revizuirea Constituţiei, Comisia recomandă
ca CSM să aibă ocazia să îşi exprime punctul de vedere în toate domeniile relevante
pentru sistemul judiciar (pagina 3, paragraful 3).
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2.2. Alte aspecte pozitive
 Colaborarea CSM – MJ pentru facilitarea aplicării noilor coduri (pagina 5,
paragraful 2);
 Colaborarea interinstituţională la elaborarea noii Strategii de dezvoltare a
sistemului judiciar.
 Proiectul Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar conţine obiective care
corespund bunelor practici din alte state membre.
2.3. Aspecte critice sau problematice:
 Aspectele problematice vizează cu precădere activitatea Parlamentului, dar și
nerespectarea „de către cele mai înalte organe ale statului” (pagina 4 paragraful 3), a
hotărârilor judecătoreşti definitive. În acest context, se menţionează faptul că a fost
nevoie de intervenţia CSM, pe calea conflictului juridic de natură constituţională,
pentru ca Senatul să pună în executare hotărâri irevocabile ale ÎCCJ şi că, deşi ultima
hotărâre în acest sens a Curţii Constituţionale datează din noiembrie 2013, nici până în
prezent Senatul nu a luat măsuri în consecinţă.
 Un alt aspect critic are în vedere presiunile la adresa independenţei justiţiei, care, deşi
s-au diminuat faţă de vara anului 2012, au continuat. În acest cadru, aşa cum am arătat
mai sus, este subliniat rolul CSM şi sunt apreciate reacţiile ferme ale Consiliului, prin
pârghiile pe care le are la dispoziţie potrivit legii.
 Numirile în funcţiile de conducere la nivel înalt în Ministerul Public: chiar dacă se
precizează că o parte din cei propuşi pentru aceste funcţii au un istoric bogat în
combaterea corupţiei, Comisia constată că numirile nu au „fost rezultatul unei
proceduri menite să permită evaluarea calităţilor candidaţilor şi o competiţie reală”.
Comisia „regretă decizia de a nu se urma o procedură solidă” şi reţine că procedura
aleasă impune ca persoanele astfel numite să dovedească angajamentul de a continua
activitatea acestor instituţii în combaterea corupţiei.
 Încetarea abruptă a delegării unor procurori în funcţii de conducere la DNA.
 Instabilitatea şi incertitudinea cu privire la Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură
penală, cu câteva luni înainte de intrarea în vigoare a acestora, mai ales în contextul
modificărilor controversate adoptate de Parlament în decembrie 2013, declarate
neconstituţionale la 15 ianuarie 2014.
 Comisia reiterează faptul că practica judiciară neunitară şi nepredictibilă reprezintă un
motiv de preocupare pentru mediul de afaceri şi societate în general. Remarcând
măsurile luate de ÎCCJ şi CSM (a se vedea supra, punctul 1), precum şi potenţialul
impact pozitiv al NCPP, prin reaşezarea recursului în rolul său firesc, de cale
extraordinară de atac, în casaţie, Comisia subliniază că „următorul pas ar trebui să fie
asigurarea accesului tuturor profesiilor juridice şi al publicului larg la toate hotărârile
judecătoreşti”.
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 În acelaşi context, al practicii neunitare, Raportul remarcă reticenţa unor instanţe de a
respecta jurisprudenţa instanţelor superioare „ceea ce impietează asupra funcţionării
normale a sistemului judiciar” (pagina 6, paragraful 2). De asemenea, se arată că o
cauză a practicii neunitare este şi calitatea deficitară a legilor şi instabilitatea cadrului
normativ, precum şi numărul mare de ordonanţe de urgenţă sau proceduri
parlamentare netransparente, care, adesea, nu permit o analiză adecvată şi nu lasă loc
la consultare şi pregătire, chiar şi în situaţii în care urgenţa nu este evidentă.
 Problema volumului de lucru în anumite instanţe şi parchete, „exacerbată de
incertitudinile privind impactul noilor coduri”. În acelaşi timp, se recomandă o privire
pe termen lung, care implică o reechilibrare a resurselor disponibile şi o redesenare a
hărţii judiciare” (pagina 7, paragrafele 1 şi 2).
 Faptul că nu întotdeauna corupţia este privită ca o infracţiune gravă, dovadă stând
procentul mare de condamnări cu suspendare pentru asemenea fapte (pagina 10,
paragraful 1).
 Declaraţiile unor politicieni care denotă simpatie pentru cei condamnaţi pentru
corupţie.
 Modificările la Codul penal şi Noul Cod penal (între timp declarate neconstituţionale)
adoptate de Parlament în decembrie 2013, precum şi tentativa de adoptare a unei legi
privind amnistia şi graţierea, care ar elimina orice consecinţe pentru cei deja
condamnaţi pentru corupţie; modificările privind regimul prescripţiei şi privind
încriminarea conflictului de interese.
 Deşi Comisia remarcă faptul că decizia Curţii Constituţionale a demonstrat
funcţionarea mecanismului de „checks and balances”, aceasta îşi manifestă
„perplexitatea” faţă de faptul că asemenea modificări legislative, vădit contrare
principiilor constituţionale, obligaţiilor asumate de România prin ratificarea Convenţiei
ONU împotriva corupţiei şi principiilor fundamentale de drept, au putut fi adoptate de
Parlament (pagina 11, primul paragraf, teza finală).
 Necesitatea de a combate corupţia la toate nivelurile, inclusiv „corupţia mică”.
3. Concluziile şi recomandările Raportului
3.1. Concluzii
Concluziile Raportului se prezintă astfel:
i) Pozitive
-

„de la Rapoartele precedente, România a înregistrat progrese în multe domenii;”
„rezultatele instituţiilor-cheie, judiciare şi de integritate, rămân pozitive”;
păstrarea calendarului privind intrarea în vigoare a schimbărilor legislative majore şi
„îndelung aşteptate”;
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-

spiritul de cooperare între instituţiile judiciare şi Ministerul Justiţiei;
rezistenţa instituţiilor-cheie de luptă împotriva corupţiei la presiunea constantă, care
demonstrează că abordarea reformistă există în secţiuni importante ale societăţii
româneşti.

ii) Negative
-

Îngrijorările privind atacurile la independenţa justiţiei;
Numeroasele exemple de rezistenţă la integritate şi măsurile anti-corupţie;
Modificările netransparente aduse Codului penal în decembrie 2013;
Rapiditatea cu care fundaţia reformei poate fi distrusă prin modificări legislative
adoptate de Parlament, pune la îndoială caracterul sustenabil şi ireversibil al
reformelor;
Lipsa unui angajament puternic la nivel politic de combatere a corupţiei şi de
promovare a unei justiţii independente.

iii) Neutre
-

imaginea mixtă privind numirile în funcţiile de conducere.

3.2. Recomandări adresate României
3.2.1. Privind independenţa justiţiei
„Apărarea independenţei justiţiei de către leadership-ul sistemului judiciar trebuie să
continue. Integritatea şi profesionalismul trebuie să fie factorii-cheie care să guverneze
procedurile de numire. În acest domeniu, România ar trebui:
 Să asigure că în Codul de conduită al parlamentarilor se vor regăsi dispoziţii clare
pentru ca parlamentarii şi procedurile parlamentare să respecte independenţa
justiţiei şi, în particular, hotărârile judecătoreşti;
 Să asigure Consiliului Superior al Magistraturii condiţiile necesare pentru a-şi
consolida activitatea de garant al independenţei justiţiei şi să îi sprijine pe magistraţi
să facă faţă atacurilor la adresa independenţei judiciare;
 Să profite de oportunitatea oferită de posibila revizuire a Constituţiei pentru a
desăvârşi prevederile existente privind separarea puterilor, printr-o dispoziţie clară
privind obligaţia puterilor executivă şi legislativă de a respecta independenţa
judiciară;
 Să amplifice eforturile de informare/awareness a presei şi a publicului privind rolul
şi statutul justiţiei şi privind cauzele în curs de soluţionare.”
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3.2.2. Privind reforma judiciară
„Progresele realizate în privinţa unificării practicii judiciare trebuie continuate şi amplificate,
inclusiv prin măsuri pentru accelerarea judecăţii şi prin utilizarea noilor oportunităţi,
precum confiscarea extinsă. În acest domeniu, România ar trebui:
 Să insiste asupra măsurilor de rezolvare a problemei volumului de lucru şi să
adopte măsurile legislative necesare pentru restructurarea instanţelor;
 Să echipeze managementul judiciar cu instrumentele IT necesare privind
funcţionarea sistemului judiciar (instrumente statistice, case management, surveys
în rândul justiţiabililor şi al personalului din justiţie) pentru un proces de luare a
deciziilor bazat pe o mai bună informare şi să demonstreze progrese;
 Să asigure publicarea integrală şi la timp, permanent actualizată, a tuturor
hotărârilor judecătoreşti motivate;
 Să asigure un proces de reformă care implică toate profesiile juridice şi
administraţia publică;
 Să finalizeze procedurile privind legea pensiilor magistraţilor; condamnaţi pentru
fapte de corupţie;
 Să îmbunătească urmarea dată hotărârilor judecătoreşti la toate nivelurile pentru a
asigura că deciziile şi sancţiunile pecuniare sunt aplicate de o manieră adecvată”
3.2.3. Privind integritatea
„Progresele făcute în privinţa cadrului privind integritatea e nevoie să fie consolidate prin
clarificarea cadrului juridic care să nu mai lasă urme de îndoială privind aplicarea acestuia.
În acest domeniu, România ar trebui:
 Să asigure că nu există excepţii de la aplicarea legislaţiei privind incompatibilităţile,
conflictul de interese şi averile nejustificate;
 Guvernul şi ANI trebuie să lucreze împreună pentru elaborarea şi promovarea
legislaţiei pentru îmbunătăţirea cadrului privind integritatea;
 Să implementeze controlul ex-ante al procedurilor de achiziţie publică de către ANI,
în vederea extinderii acestuia de la procedurile implicând fonduri europene la toate
procedurile;
 Să asigure că implementarea noului Statut al parlamentarilor maximizează
automatismul în ceea ce priveşte aplicarea hotărârilor judecătoreşti definitive.”
3.2.4. Privind combaterea corupţiei
„Trebuie să fie menţinută determinarea privind aplicarea legii în cauzele de mare corupţie şi
să fie extinsă şi la corupţia la scară mică. În acest domeniu, România ar trebui:
 Să asigure că legile anticorupţie sunt aplicate în mod egal tuturor, pe baze egale;
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Să îmbunătăţească consistenţa şi caracterul disuasiv al pedepselor aplicate în
cazuri de corupţie la toate instanţele din România;
Să amplifice eforturile de urmărire a micii corupţii;
Să dezvolte Strategia Naţională Anticorupţie pentru a introduce obiective şi obligaţii
mai consistente pentru administraţia publică, cu rezultate care să fie disponibile
public.”
*

*

*

Plenul CSM a hotărât, în şedinţa din 23 ianuarie a.c. că, pe baza Raportului tehnic detaliat
care însoţeşte Raportul Comisiei Europene, Direcţia Afaceri Europene, Relaţii Internaţionale şi
Programe, cu sprijinul celorlalte compartimente din cadrul Consiliului, potrivit atribuţiilor
specifice, să elaboreze un plan de măsuri la nivelul CSM (inclusiv Inspecţia Judiciară, Institutul
Naţional al Magistraturii, Şcoala Naţională de Grefieri).

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
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