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INTERVIU
-D
Domna Procuror General, cum stãm cu
reforma în Justiþie?
- Cred cã lucururile încep sã se
schimbe, poate nu în ritmul pe care ni lam dori noi, dar aº pleca de la ultimul
eveniment întâmplat în lumea Justiþiei ºi
anume “Legea micii reforme” care a fost
produsul unei consultãri cu toþi cei din
sistemul juridic.
- De ce “mica reformã în Justiþie”?
- De fapt, rãspunsul ar trebui sã-l dea cei
de la Ministerul Justiþiei. Ei au iniþiat
acest proiect extraordinar. Acest proiect
– la momentul în care noi am fost consultaþi- a plecat de la ideea de a modifica anumite dispoziþii legale pentru a se
pune în acord cu noile Coduri. Colegii
noºtri, procurorii, cei care au participat
la grupul de lucru, au plecat de la
premisa cã anumite dispoziþii din Codul
Penal ºi din Codul de Procedurã Penalãcare sunt utile ºi necesare- sã intre în
vigoare mai repede decât data intrãrii în
vigoare a Codurilor. Este legea pentru
accelerarea procedurilor.
-C
Ca urmare a promulgãrii acestei legi
de cãtre preºedinte, se mai impune
necesitatea sã vã solicitãm ºi sã vã
rugãm sã mai rãspundeþi la o întrebare.
Ce reprezintã aceastã lege, cum se vor
scurta procesele?
- Având în vedere atribuþiile Ministerului
Public , analizele pe care ne - am întemeiat punctele de vedere , propunerile
ºi observaþiile în raport cu acest proiect
legislativ extrem de important pentru sistemul judiciar, s-au concretizat într- un

set de propuneri . Acestea au avut în
vedere, în primul rând, necesitatea
scãderii numãrului de dosare aflate la
organele judiciare ºi în al doilea rând
proceduri simplificate. Astfel, propunerile pe care le-am formulat se regãsesc
în proporþie covârºitoare în cuprinsul
legii micii reforme, ceea ce pentru noi
înseamnã cã am reuºit sã prezentãm
argumente convigãtoare raportat la
competenþele parchetelor. Exemplificativ
, precizez cã s-a modificat competenþa
procurorului pe cauze de anchetã proprie, respectiv tipurile de cauze de
anchetã proprie a procurorului s-au
redus. Deci, mai multe cauze vor fi în
competenþa poliþiei ºi în supravegherea
procurorului, ceea ce va reduce
numãrul dosarelor. O altã modificare
este cea referitoare la propunerile
organelor de cercetare penalã de neîncepere a urmãririi penale , însuºite de
procuror , care nu se mai motiveazã în
mod obligatoriu . Practic, procurorul
dacã îºi însuºeºte propunerea organului
de cercetare penalã de neîncepere a
urmãririi penale , nu mai motiveazã , în
mod obligatoriu soluþia prin care admite
propunerea respectivã. O altã propunere importantã pe care Ministerul
Public a formulat-o ºi se regãseºte în
lege este acordul de recunoaºtere a
vinovãþiei. Aceastã instituþie judiciarã va
reduce durata procedurii din faza de
cercetare judecãtoreascã. Inculpatul
trimis în judecatã prin rechizitoriul
procurorului , la primul termen de jude-

catã poate sã precizeze cã doreºte sã se
judece numai în temeiul probelor
administrate în cursul urmãririi penale ºi
în aceste condiþii beneficiazã de reducerea cu o treime a pedepsei. Astfel
cauza va fi soluþionatã cu celeritate. Ar
mai fi ºi ,,principiului oportunitãþii,,( pe
care noi l-am formulat ºi în codul de
procedurã penalã). Astfel, conform
acestei prevederi din cuprinsul legii micii
reforme, la primirea unei plângeri , din
chiar analiza acesteia, organul de
urmãrire penalã poate dispune direct o
soluþie de neurmãrire (neîncepere a
urmãririi penale sau scoatere de sub
urmãrire penalã). Aceasta înseamnã, de
exemplu, cã în funcþie de valoarea prejudiciului se apreciazã cã nu se justificã
efectuarea unor costuri pentru cercetãri
(sã luãm ca exemplu situaþia în care se
reclamã furtul de cãtre persoane neidentificate a unui capac de la roata
maºinii pe care a lãsat-o în parcare
propietarul. Costul efectuãrii unor investigaþii judiciare într-o astfel de ipotezã
este mult prea mare în raport cu valoarea socialã ocrotitã ºi atunci nu este
oportun sã blocãm, sã mobilizãm
resurse pentru a se deplasa la faþa locului , a vedea dacã se pot identifica eventuale urme, a invita partea la poliþie
pentru declaraþii ºi precizãri . În mod
rezonabil, într-o asemenea ipotezã
ºansa de a identifica dacã s-a furat acel
capac ºi cine este autorul sau dacã nu
cumva a cãzut în timpul deplasãri ºi proprietarul nu a observat este minimã. În
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