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JUSTIÞIE

Justiþia, la raport

Marea corupþie, tinicheaua
legatã de coada reformei
Raportul CE privind MCV, publicat sãptãmâna trecutã, noteazã cã în cazurile
de corupþie la nivel înalt pedepsele aplicate rãmân adesea aproape de limita
juridicã minimã, iar în peste 60% din
cazuri, executarea pedepselor este suspendatã. Recent, la Bruxelles, Comisia
Europeanã a prezentat raportul interimar
cu privire la evoluþia justiþiei. Proiectul
raportului aratã cã România are nevoie
de noi eforturi pentru a demonstra în
urmãtoarele luni cã a obþinut rezultate
convingãtoare în domeniile monitorizate
încã de la aderarea sa la Uniunea

partea clasei politice. Una din principalele probleme semnalate în proiectul
raportului se referã la felul în care
rãspunde justiþia la semnele de întrebare
privind integritatea în interiorul sistemului. Unele investigaþii recente privind
nume importante din magistraturã ar fi
afectat încrederea publicului cu privire la
hotãrârea ºi abilitatea Consiliului
Superior al Magistraturii de a fi garantul
integritãþii ºi responsabilitãþii magistraþilor. Un judecãtor asupra cãruia
planau acuzaþii de corupþie nu a fost
înlãturat din funcþia de conducere, iar în

plus, în 60% din cazuri pedepsele sunt
cu suspendare. României i se cer eforturi
mai convingãtoare în combaterea marii
corupþii, a fraudelor din achiziþiile publice.Pentru a obþine rezultate mai bune în
lupta anticorupþie, Comisia recomandã
îmbunãtãþirea coordonãrii la cel mai
înalt nivel, punerea la punct a unei noi
strategii multianuale anticorupþie.
Adoptarea ei în Parlament ar fi un pas
pozitiv important. Cu alte cuvinte, întreaga clasã politicã trebuie sã susþinã combaterea corupþiei. Mecanismul de
Cooperare ºi Verificare a fost impus de

Europeanã. Documentul este unul
tehnic, care analizeazã felul în care
România a aplicat recomandãrile formulate la raportul din iulie. În privinþa
reformei justiþiei ºi a luptei împotriva
corupþiei, documentul aratã cã existã
progrese regãsite în adoptarea noului
Cod Civil, accelerarea proceselor de
mare corupþie la Înalta Curte, e salutatã
noua strategie anticorupþie, dar e aºteptatã o susþinere puternicã a acesteia din

privinþa recomandãrilor legate de eficienþa inspecþiei judiciare, nu s-ar fi
înregistrat progrese relevante. Proiectul
raportului remarcã avansul fãcut în parlament în privinþa legislaþiei, menitã sã
extindã procedurile de confiscare, activitatea Direcþiei Naþionale Anticorupþie ºi
Agenþiei de Integritate. Proiectul de
raport reproºeazã faptul cã în multe
cazuri de corupþie la nivel înalt pedepsele sunt cele minime prevãzute de lege. În

Comisia Europeanã României ºi
Bulgariei la data aderãrii celor douã þãri
la Uniunea Europeanã. Comisia publicã
anual douã rapoarte MCV – unul intermediar, în februarie, ºi cel final pe acel
an, în iulie, care conþine ºi o evaluarea
politicã. Prin rapoartele MCV se verificã
progresul realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective în
domeniul reformei sistemului judiciar ºi
al luptei împotriva corupþiei.
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