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beneficiara coabitării

Ponta:”Să aplicați legea indiferent despre cine e vorba”

Tiberiu Niţu
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Prezent la instalarea în funcţie a noilor şefi ai Parchetului General şi DNA, premierul Victor Ponta i-a
îndemnat pe aceştia să îşi facă datoria cu profesionalism şi să nu permită ingerinţe politice în activitatea lor.”Singura datorie o aveţi pentru aplicarea
legii, pentru a fi cât mai duri în aplicarea legii. Să nu
vă uitaţi mult la televizor, să vă ţineţi de dosare. Să
aplicaţi legea indiferent despre cine e vorba și nu o
să mă auziți vreodată, sper, vorbind de dosare politice”, a spus Ponta. El a subliniat că nu se va schimba
nimic în Constituţie în ceea ce priveşte scoaterea
procurorilor din rândul magistraţilor, întrucât statutul de magistrat le oferă acestora o independenţă
specială. Primul-ministru a completat că trebuie
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întărită şi autoritatea ministrului Justiţiei. “Cred că
nu doar procurorii trebuie să rămână magistraţi,
cred că trebuie să lămurim ideea de autoritate a
ministrului Justiţiei, care a rămas o ficţiune. Pentru
miniștrii viitori și actuali, să nu se înțeleagă cumva
că sunt șefii Justiției”, a spus Ponta. În opinia sa,
rolul Parchetului este de a-i sancţiona pe cei vinovaţi
şi de a nu se întoarce în trecut. “Nu vreau să mai văd
scene din anii ‘50, cu procurori veniţi din vacanţă să
ancheteze oameni de la ţară. Cred că cel mai important era statutul de independenţă şi stabilitate a conducerii”, a declarat Ponta. Premierul a dat asigurări
că “Guvernul va face tot ceea ce poate face” pentru a
asigura banii necesari Pachetelor.

MCV bun în decembrie
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unui bun raport MCV în decembrie, apreciind că intrarea
României în Spaţiul Schengen este o decizie politică, care depinde
de acest raport.„Semnalele sunt deja pozitive faţă de România”,
a spus Cazanciuc . Primele sale discuţii despre MCV la Bruxelles
ar urma să aibă loc pe 18 iunie. Purtătorul de cuvânt al Comisiei
Europene, Mark Gray, a precizat că Bruxelles-ul a luat notă că
procedura numirilor la conducerea Parchetelor a fost finalizată în
conformitate cu legea română, după avizul Consiliului Superior
al Magistraturii, şi că este “important ca noile conduceri să îşi
construiască un parcurs solid de rigoare şi independenţă”.
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