EVENIMENT

Victor Ponta – tot sprijinul
pentru noul ministru
Premierul Victor Ponta a declarat că noul ministru este
de acord să propună pentru funcţiile de conducere la DNA,
DIICOT şi în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie persoane cu experienţă din cadrul acelor
instituţii şi care să corespundă tuturor standardelor profesionale
şi morale pe care CSM şi sistemul le aşteaptă. Ponta a subliniat
că între prioritatea nr.1 a noului ministru este „îmbunătăţirea,
în limita şi în spaţiul stabilit de Constituţie şi de legi, a activităţii
ministrului Justiţiei, în cadrul şi alături de CSM”. Alte obiective
importante sunt: realizarea cât mai multor ţinte stabilite în
Mecanismul de Cooperare şi Verificare, implementarea celor
două coduri, cel penal şi cel de procedură penală, precum şi
pregătirea schimbărilor legislative care să facă posibil un sistem
de justiţie mai eficient. Premierul a precizat că îl cunoaşte de
mult timp pe Robert Cazanciuc, care i-a fost coleg de facultate
şi la Parchetul General. În plus, soţia ministrului este verişoara
lui Victor Ponta.

Băsescu aşteaptă un MCV
pozitiv pentru Schengen
La depunerea jurământului noului ministru, preşedintele Traian Băsescu s-a declarat convins
că acesta nu are niciun dubiu că principalul obiectiv este un MCV favorabil României care să
ne permită intrarea în Schengen sau decizia de intrare în decembrie. Traian Băsescu i-a spus lui
Robert Cazanciuc că majoritatea observaţiilor critice din raportul CE pe Justiţie, obiective de
îndeplinit legate de MCV, ţin de politicieni, fie că este vorba de Parlament, de Guvern sau de
alte structuri ale statului, dar că tot ministrul „va fi responsabil”. Întrebat ce aşteaptă de la Robert
Cazanciuc, preşedintele a răspuns: „Mă aştept de la el să definitivăm numirile la toate nivelurile
la Parchete, să o facem repede”. Şi, în prelungirea acordului pe Justiţie încheiat cu premierul
Ponta - demers salutat atât de Bruxelles, cât şi de oficialii de la Washington şi Londra - pentru
deblocarea numirilor la vârful Parchetelor, şeful statului a convenit cu primul ministru să fie
respectată decizia Curţii Constituţionale, instanţă sesizată de CSM împotriva Ordonanţei
Guvernului care reglementa procedura numirii judecătorilor români la CEDO.

pro şi contra
lui a fost criticată de PDL, care a susţinut că Victor Ponta vrea să-şi subordoneze
domeniul prin numirea fostului său subordonat din vremea în care acesta conducea
Corpul de Control. De cealaltă parte, preşedintele PNL, Crin Antonescu, a declarat
că Victor Ponta a făcut o alegere bună.”Nimic din CV-ul, atât cât a fost el făcut public,
al dlui Cazanciuc nu mă face să fiu neîncrezător sau să am dubii’, a spus Antonescu.
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