
DOCUMENT DE POZIȚIE

Noul proiect privind desființarea Secției Speciale

Proiectele de înființare a Secției Speciale și, ulterior, de desființare a acesteia au fost
supuse unor îndelungi dezbateri în ultimii ani, fiind, de asemenea, și în atenția
mecanismelor europene. Toate aceste dezbateri de pe plan intern și extern au clarificat
multe dintre dilemele și controversele cu privire la existența și modul de funcționare a
acestei secții. Însă, din păcate, actualul proiect de desființare a Secției Speciale nu ține
cont de toate garanțiile care să asigure independența justiției.

Așadar, câteva puncte pe care am vrea să le subliniem ar fi:
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Aceeași Mărie cu altă pălărie
Actualul proiect de lege care desființează Secția Specială pare
mai degrabă un proiect care înlocuiește actuala secție cu o altă
secție care funcționează aproape similar, dar care va purta un alt
nume. În rapoartele MCV, Comisia Europeană a recomandat
revenirea la parchetele specializate, precum DNA, și implicit,
respectarea rapoartelor GRECO și a avizelor Comisiei de la
Veneția care au reiterat această recomandare.

În raportul tehnic din 2018 privind progresele înregistrare în România în cadrul
mecanismului de cooperare și de verificare, Comisia sublinia următoarele:

„Crearea acestui nou serviciu (secția nouă pentru investigarea infracțiunilor comise
de magistrați) ar putea fi percepută ca un instrument (suplimentar) pentru a exercita
presiuni asupra judecătorilor. Justificarea aplicării unui tratament special în cazul
magistraților în comparație cu alți funcționari publici nu a fost clarificată. În plus,
Direcția Națională Anticorupție (DNA) are deja o experiență solidă în
investigarea și urmărirea cazurilor de corupție din rândul magistraților.”

https://docs.google.com/viewer?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ftechnical-report-romania-2018-swd-2018-swd-2018-551_ro.pdf&embedded=true&chrome=false&dov=1


Mai mult, în Avizul nr. 924/2018, paragraful 89, Comisia de la Veneția consideră mult mai
potrivită recurgerea la procurori specializați care să investigheze infracțiunile de corupție
săvârșite de către magistrați, decât crearea unei structuri speciale pentru acest scop.
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CSM desemnează procurorii care anchetează magistrații
Nu s-a oferit o soluție cu privire la dezechilibrul decizional dintre
Secția de judecători, Secția de procurori și Plenul CSM. Acest
dezechilibru a fost observat și de Comisia de la Veneția care în Avizul
nr. 950/2019 și-a manifestat îngrijorarea cu privire la rolul Plenului
CSM în desemnarea procurorilor care vor ancheta magistrații.

„Par. 37: The Plenary of the SCM has already a robust relative majority of judges (there are
nine judges and only five prosecutors). It is unclear why this judicial domination is
reinforced even further in the context of appointments to the Section, where the opinion of
the Prosecutors’ Section on a candidate is substituted by the opinion of judges – i.e. the
“selection board” dominated by judicial members. This cannot be explained otherwise than
by a strong mistrust of the Government towards the current prosecutorial members of the
SCM and its wish to reduce their role. 31 This is, however, not a legitimate aim: the
Government should not be able to influence the balance among the members of a
constitutional body which has as its main function to protect the independence of judges
and prosecutors from the executive. The proposed appointment scheme does not sit well
with the institutional design of the SCM, as described in the Constitution”.
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Lipsa criteriilor obiective de desemnare și revocare a procurorilor desemnați.

Actuala formă a proiectului nu menționează criterii obiective după care
se va face selecția procurorilor și nu asigură garanțiile necesare care
să asigure o selecție pe bază de criterii meritocratice. Considerăm că
elemente precum o „conduită morală ireproșabilă” sunt insuficiente
pentru a asigura o selecție lipsită de aprecieri subiective. De
asemenea, proiectul nu prevedere modalități de contestare a
neincluderii în lista întocmită de PÎCCJ și PCA cu procurorii eligibili.

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)017-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)014-e
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)014-e


Aceleași interpretări subiective pot apărea și în mecanismul prin care Plenul CSM poate
revoca procurorii desemnați din cauza „ineficienței profesionale”.

Datorită importanței sociale a acestui mecanism și a consecințelor pe care pot să le aibă
eventualele interpretări subiective în desemnarea și revocarea procurorilor sus-numiți,
credem că sunt necesare adoptarea unor măsuri care să garanteze integritatea și lipsa de
subiectivism pe durata întregului proces.

În concluzie, actual proiect de desființare a Secției Speciale pare că nu abordează
substanța problemei, ci, din contra, ignoră elefantul din cameră. Încă de la începutul creării
acestei secții s-a pus sub semnul întrebării rațiunea de a fi a secției speciale pentru
infracțiunile săvârșite de către magistrați, ținând cont că existau deja mecanisme și
organisme specializate în fapte de corupție.

Această problemă tergiversată deja de
mult prea mult timp ar putea fi rezolvată
simplu, prin desființarea necondiționată a
Secției Speciale și restabilirea
competențelor specializate, precum DNA
și DIICOT, fără alte soluții de compromis,
fără alte amendamente-pansament și
fără alte schimbări de formă care nu
rezolvă fondul problemei.

În acest moment, pare că avem parte de
o nouă încercare de evitare prin
temporizare a rezolvării problemei. În
fapt, dacă se va ajunge la soluția unei noi
structuri, până la operaționalizarea
acestei vor trece mulți ani în care pare că
nu dorim să îndeplinim recomandările din
cadrul MCV (procesul legislativ, selecția
magistraților, transferul, operaționalizarea
efectivă etc vor dura cel puțin 2-3 ani).


