Conferința de presă susținută de ministrul Justiției, Robert Cazanciuc, pe tema Raportului
de evaluare a progreselor înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și
Verificare ( 22.01.2014, ora 11.56)
Bună dimineața. Mulțumesc că ați dat curs invitației noastre de a fi prezenți în scurt timp la o
primă evaluare a raportului de țară. Ce putem spune după această primă evaluare: Comisia
constata că România a obținut progrese în numeroase domenii, de la precedentele evaluări, și că
sistemul judiciar a menținut un puternic trend pozitiv. Se poate spune că în acest an România a
obținut un raport mai bun decât anul trecut. Un element important al acestui raport este revenirea
la structura anterioară de evaluare, bazată pe cele patru benchmark-uri, fiind eliminate
recomandările politice referitoare la statul de drept. Documentul marchează pregătirile constante
pentru intrarea în vigoare a noilor coduri judiciare, fiind remarcat efortul guvernului de a pune la
dispoziția sistemului judiciar resursele de care are nevoie, fie că vorbim de resurse umane,
materiale sau de natură normativă. Este remarcat, de asemenea pozitiv, spiritul de cooperare
dintre Ministerul Justiției și restul instituțiilor din sistemul judiciar. Raportul subliniază, de
asemenea, susținerea executivului pentru instituțiile cu competențe în prevenirea şi combaterea
conflictelor de interese și a corupției - și e vorba de ANI, ICCJ, DNA, - prin alocarea de
resursele de care aveau nevoie. Nu în ultimul rând, este apreciat angajamentul guvernului de a
asigura conformitatea procesului de revizuire a Constituției cu normele europene, inclusiv prin
consultarea Comisiei de la Veneția.
Punctual, cu privire la activitatea Ministerului Justiției, Comisia a apreciat dialogul permanent
dintre minister și sistemul judiciar în procesul de aplicare a codurilor în mod special, elaborarea
strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2014-2018, document similar cu al celorlalte state
membre, inițiativa de a stabili un dialog între mass media și magistrați în vederea creșterii
nivelului de transparență şi de consolidare a comunicării, crearea cadrului tehnic pentru a oferi
judecătorilor și grefierilor acces la toate hotărârile instanțelor din România, ca o măsură
importantă de natură să contribuie la unificarea jurisprudenței, una dintre chestiunile remarcate
în mod constant de toată lumea ca fiind necesar a găsi o soluție pentru ea.
Strategia națională anticorupție reprezintă o inițiativă importantă, care a reușit aplicarea unui
cadru normativ comun pentru foarte multe instituții - și discutăm aici de peste 2.000 de instituții
aplicate în acest proces. Aș cita din raport, care arata că s-au obținut rezultate valoroase în
schimbul de bune practici și alocarea de resurse către instituțiile publice pentru măsurile
anticorupție.
Este, de asemenea, remarcat proiectul de lege elaborat de Ministerul Justiției pentru retragerea
pensiilor magistraților condamnați pentru fapte de corupție. Toate aceste progrese reprezintă
elemente ce confirmă caracterul sustenabil al reformei sistemului judiciar și au condus, după cum
știți, și la o creștere a încrederii opiniei publice în sistemul judiciar în jurul unui procent de 44%,
față de 53% media europeană - suntem undeva la mijlocul clasamentului, mult peste ceea ce
România era în urmă cu câțiva ani.
Chiar dacă raportul consemnează lucruri care mai sunt de făcut, este important ca acestea să nu
afecteze percepția asupra rezultatelor pozitive pe care societatea românească în ansamblu le-a
obținut, instituțiile direct implicate în asumarea şi consolidarea reformelor din diverse domenii.
Raportul conține, ca de obicei, și o serie de recomandări formulate de Comisie cu scopul

sprijinirii procesului de reformă. Sunt 18 recomandări, cu accent pe independenta și reforma
justiției, integritate și combaterea corupției. Privim cu foarte mare seriozitate aceste recomandări
şi tratăm cu prioritate îndeplinirea lor.
Șase dintre acestea se referă la Ministerul Justiției:
- restructurarea hărții judiciare, în sensul desființării instanțelor și parchetelor mici;
- punerea la dispoziția sistemului judiciar a instrumentelor necesare unei bune funcționări;
- publicarea hotărârilor judecătorești;
- finalizarea strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar, cu implicarea tuturor profesiilor
juridice;
- identificarea soluțiilor necesare îmbunătățirii procesului de valorificare a bunurilor confiscate;
- dezvoltarea strategiei naționale anticorupție.
Ce putem spune după această primă evaluare? Menținerea și consolidarea sustenabilității
procesului de reformă constituie o prioritate majoră pentru Guvernul României. Vom continua să
cooperăm îndeaproape cu Comisia Europeană în cadrul acestui proces, pe aceleași coordonate ca
și până în prezent, de îndeplinire a condiționalităților din MCV. Continuăm să credem că acest
exercițiu își poate găsi locul într-unul mai amplu, care să privească toate cele 28 de stat membre
ale Uniunii, și exista deja procese demarate - și m-aș referi la Scoreboard şi la mecanismul
privind statul de drept.
Cam acestea erau câteva idei pe care voiam să vi le împărtășesc după publicarea raportului.

