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Bogdan AURESCU, ministrul afacerilor externe 

 
 
De la: Stelian-Cristian ION, ministrul justiției 
 
__________________________________________________________________ 
Tema: Demersuri prioritare necesare pentru finalizarea Mecanismului de Cooperare 
și Verificare (MCV) – legislația în domeniul justiției 

 

I. Prin Decizia Comisiei Europene din decembrie 20061 a fost instituit Mecanismul de 
Cooperare și Verificare (MCV) aplicabil României de la data aderării la Uniunea 
Europeană, ca măsură tranzitorie, care să faciliteze eforturile de reformare a sistemului 
judiciar și de intensificare a luptei împotriva corupției. În decizia de instituire a 
mecanismului se prevede faptul că MCV se va încheia atunci când toate obiectivele de 
referință aplicabile României vor fi îndeplinite în mod satisfăcător.  

In perioada ce a urmat instituirii MCV, Comisia Europeană a adoptat și publicat rapoarte 
periodice de progres; acestea conțin evaluări factuale ale situației din teren prin 
raportare la condiționalitățile MCV, precum și recomandări specifice. În raportul publicat 
în 2017, la 10 ani de la instituirea MCV, Comisia Europeană a inclus 12 recomandări-cheie, 
cărora li s-au adaugat 8 recomandări suplimentare formulate în raportul din noiembrie 
2018. Îndeplinirea acestor recomandări ale Comisiei ar permite finalizarea mecanismului.  

II. De dată recentă, la nivelul Uniunii Europene a fost instituit Mecanismul european 
privind statul de drept, conceput ca un exercițiu anual, menit să promoveze o mai bună 
înțelegere și o conștientizare a aspectelor și evoluțiilor semnificative în domenii 
relevante pentru respectarea statului de drept: sistemul judiciar, cadrul anticorupție, 
pluralismul și libertatea mass-media și alte aspecte instituționale legate de sistemul de 
control și echilibru democratic. Primul raport anual privind statul de drept2 cuprinde 
evaluarea fiecărui stat membru în 27 de capitole consacrate fiecărei țări. In timpul 
Președinției germane a Consiliului UE au fost organizate discuții la nivel ministerial pe 

                                            
1 Decizia Comisiei din 13 decembrie 2006 C(2006)928.  
2 COM (2020) 580 final din 30 septembrie 2020. 

http://www.just.ro/


 
 

 

 
 

Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 București, România 
Tel. +4 037 204 1999 
www.just.ro 

Pagina 2 din 2 
 

COD: FS-01-20-ver.2 

 
 

marginea constatărilor din raport în Consiliul Afaceri Generale din 13 octombrie și 17 
noiembrie 2020, respectiv în cadrul reuniunii miniștrilor justiției din data de 2 decembrie 
2020. 

III. Legătura noului mecanism cu MCV rezidă în aceea că acest mecanism generalizat 
privind statul de drept poate înlocui MCV, având în vedere suprapunerea de domenii de 
aplicare dintre cele două mecanisme. De altfel, în primul raport privind statul de drept 
se menționează în mod expres că, după încheierea MCV, monitorizarea ar trebui să 
continue în cadrul instrumentelor orizontale. Mecanismul privind statul de drept oferă 
cadrul pentru monitorizarea acestor chestiuni în viitor3. 

IV.Atât recomandările MCV, cât și constatările incluse în raportul privind statul de drept 
(evaluarea vizând România) fac trimitere expresă la o serie de aspecte vizând legile 
justiției. Răspunzând acestor preocupări, în data de 30 septembrie 2020 Ministerul 
Justiției a lansat în dezbatere publică trei proiecte de lege vizând statutul judecătorilor 
și procurorilor, organizarea judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii4. In plus, având 
în vedere evaluările Comisiei Europene, avizele Comisiei de la Veneția și recomandăriule 
GRECO, problematica Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție ar trebui 
soluționată cu prioritate, motiv pentru care se impune promovarea și adoptarea cât mai 
rapidă a unui proiect de lege distinct, de desființare a acestei Secții. 
 

V. Având în vedere cele menționate mai sus, precum și Programul de guvernare 2020-
2024, potrivit căruia reformele structurale propuse de Ministerul Justiției și realizarea 
celorlalte condiționalități aflate în sarcina Parlamentului, Consiliului Superior al 
Magistraturii și Ministerului Public vor deschide calea ridicării Mecanismului de Cooperare 
şi Verificare, propunem: 

 Aprobarea cu prioritate în Guvern până la sfârșitul lunii februarie 2021 a 
proiectului de lege de desființare a SIIJ si transmiterea acestuia spre adoptare 
în procedură de urgență de către Parlament; 

 Aprobarea de către Guvern până la sfârșitul lunii aprilie 2021  a proiectelor 
legilor justiției și transmiterea acestora spre adoptare în procedură de urgență 
de către Parlament; 

 Continuarea demersurilor politico-diplomatice menite să ducă la finalizarea 
Mecanismului de Cooperare și Verificare, prin abrogarea Deciziei 
nr.2006/928/CE. 
 

                                            
3 Nota de subsol nr.42 din raport: „De la aderarea la UE în 2007, reformele adoptate de România în domenii 
precum justiția și combaterea corupției au fost urmărite de Comisie prin intermediul mecanismului de 
cooperare și de verificare (MCV). În comunicarea privind consolidarea statului de drept [COM(2019) 343] se 
precizează că, după încheierea mecanismului special MCV, monitorizarea ar trebui să continue în cadrul 
instrumentelor orizontale. Mecanismul privind statul de drept oferă cadrul pentru monitorizarea acestor 
chestiuni în viitor.” 

4 http://www.just.ro/in-temeiul-dispozitiilor-art-7-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-
in-administratia-publica-republicata-ministerul-justitiei-supune-dezbaterii-publice-urmatoarele-proiecte-
de-leg/  

http://www.just.ro/
http://www.just.ro/in-temeiul-dispozitiilor-art-7-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-republicata-ministerul-justitiei-supune-dezbaterii-publice-urmatoarele-proiecte-de-leg/
http://www.just.ro/in-temeiul-dispozitiilor-art-7-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-republicata-ministerul-justitiei-supune-dezbaterii-publice-urmatoarele-proiecte-de-leg/
http://www.just.ro/in-temeiul-dispozitiilor-art-7-din-legea-nr-52-2003-privind-transparenta-decizionala-in-administratia-publica-republicata-ministerul-justitiei-supune-dezbaterii-publice-urmatoarele-proiecte-de-leg/

