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Conducerile tribunalelor vor să-şi separe cariera de cea a procurorilor

Înaintează divorţ
în Justiţie

aceasta, să-i spunem intruziune. E mult spus intruziune. Tot
ce e acum pe plen în ceea ce
privește cariera judecătorilor
și a procurorilor să coboare pe
secții. Plenul să aibă atribuție
de reprezentare, nu de a hotărî
pe ambele profesii”, a declarat
judecătorul Gabriela Baltag,
membru CSM.
Rezoluția este urmare a
discuțiilor din cadrul ,,Întalnirii profesionale periodice a
reprezentantilor
Consiliului
Superior al Magistraturii, Ministerului Justiţiei, Institutului
Naţional al Magistraturii, Şcolii Naţionale de Grefieri şi a
reprezentanților tribunalelor”.
Evenimentul s-a desfășurat pe
parcursul a două zile, luni și
marți, la Constanța. Marți, la
eveniment a participat și ministrul Jusțiției.
„Domnul ministru a spus
că vom vedea poziția dânsului, a fost rezervat”, a precizat
Gabriela Baltag.
Magistratul susține că judecătorii vor cere ca rezoluția
să fie inclusă în modificările
aduse legilor justiției, care vor
ajunge la CSM, cel târziu, săptămâna următoare.

Un conflict artificial

În document se solicită judecătorilor CSM „să denunţe
şi să se delimiteze de orice încălcări ale dispozițiilor legale.”
„Au fost situații când în

CSM uneori s-a trecut peste
lege în favoarea oportunității
iar acest aspect a fost sancționat numai de o parte dintre
noi. Colegii noștri ne-au cerut
socotoală și ne-au cerut în mod
expres, pentru transparență, să
arătăm că nu vom fi niciodată părtași la astfel de fapt. Un
exemplu este chiar sedința de
săptămâna trecută, când s-a
discutat regulamentul Inspecției Judiciare. Avem o dispoziție de lege, s-a trecut peste
lege și regulamentul a fost
modificat împotriva legii. Este
un exemplu doar”, a explicat
Baltag. Rezoluția a fost trimisă Plenului CSM, Ministrului
Justiției și președinților Camerei Deputaților și Senatului.
Asociația Magistraților din
România (AMR) anunță că
susține Rezoluția adoptată la
data de 29 mai 2017.
„AMR apreciază, în mod
deosebit, demersul conducătorilor tribunalelor – președinți
și vicepreședinți – prezenți
la întâlnire întrucât vine să
reafirme, într-o manieră clară și fermă, fundamentată pe
principiile constituționale, necesitatea respectării garanțiilor unei justiții independente.
Astfel cum AMR a subliniat,
în repetate rânduri, independența puterii judecătorești nu
este un scop în sine, nu este un
privilegiu de care beneficiază
judecătorii, cu titlu individual și personal, dar se justifică
prin necesitatea de a le permite
să își îndeplinească misiunea”,
transmite asociația într-un comunicat de presă.
Asociația de magistrați susține că problemele specifice
judecătorilor sau procurorilor
nu trebuie să formeze obiectul
hotărârilor Plenului CSM.
„Orice act sau orice procedură ce privește cariera ori
statutul judecătorilor nu poate
proveni decât de la o persoa-

Drepturile
pasagerilor afectaţi
Pasagerii afectați de greva controlorilor
de trafic aerian au dreptul să primească
mese și răcoritoare în timpul de așteptare, a precizat Laura Pascu, reprezentanta
Centrului European al Consumatorilor din
România.

Șefii tribunalelor din România au adoptat, ieri, la
Constanța, în urma unei întâlniri, o rezoluție prin care
solicită „separarea atribuțiilor CSM referitoare la
cariera judecătorilor și procurorilor”. Cu alte cuvinte,
conducerile tribunalelor vor
ca procurorii să nu mai ia
decizii privind cariera judecătorilor. La întâlnirea de
marți a participat și ministrul Justiției care s-a arătat
rezervat. Curţile de apel s-au
raliat demersului.

„Solicităm
consolidarea
statutului judecătorilor prin
separarea imediată a atribuțiilor Consiliului Superior al
Magistraturii referitoare la
cariera judecătorilor și procurorilor, precum și cu privire la
organizarea și funcționarea instanțelor judecătorești și a parchetelor în sensul ca acestea
să aparțină distinct celor două
Secții ale Consiliului, respectiv Secției pentru Judecători
în privința judecătorilor și instanțelor judecătorești și Secției pentru Procurori în privința
procurorilor și parchetelor. Recunoașterea acestei garanții ar
conduce la o consolidare a independenței judecătorilor, singurii care înfăptuiesc justiția,
acest lucru nefiind pe deplin
posibil cât timp cariera le este
hotărâtă prin alte mecanisme
decât cele proprii puterii judecătoreşti”, se arată în Rezoluția
de la Constanța.
„Rezoluția presupune separarea carierelor, aceasta este
dorința colegilor. De fapt, a
pornit de la o dorință exprimată în interiorul corpului
de magistrați, de jucători, de
foarte multă vreme. Au fost
câteva discuții la întâlnirea
președinților curților de apel
de la Cluj. S-a exprimat chiar
în ultima zi dorința de a separa cumva carierele, pentru că e
foarte corect ca judecătorii să
hotărască cariera judecătorilor
și procurorii cariera procurorilor. Fiecare cunoaște specificul
profesiei și așa este și normal.
Cum judecătorii nu se amestecă în procedurile de numiri
în marile parchete, așa este
corect și la noi, să nu existe

Greva controlorilor de trafic

nă căreia îi sunt recunoscute
și garantate, prin Constituție,
în exercitarea atribuțiilor sale,
caracterele esențiale ale independenței și inamovibilității, și
nu de la o persoană căreia nu
îi este garantat constituțional
acest statut.
O altă abordare ar însemna
să se atribuie procurorilor putere de decizie în chestiunea
drepturilor, obligațiilor și carierei judecătorilor, fără ca ei
înșiși (procurorii) să aibă atributele inamovibilității și independenței, cu efectul încălcării
dispoziţiilor
constituţionale
și ale actelor europene la care
România este parte”, se mai
precizează în comunicat.
Pe de altă parte, alți magistrați judecători de tribunale nu
sunt de acord cu demersul.
„Nu am fost consultat în
prealabil, nu am mandatat pe
nimeni să semneze și nu sunt
de acord cu un asemenea demers. Nu cred că e adecvat ca
membri CSM sa semneze o
astfel de rezoluție adresată celorlalți membri CSM: credeam
că timpul fracțiunilor din CSM
a trecut şi cred că disensiunile
din CSM, firești uneori, nu trebuie să ocupe agenda publică.
Cu siguranță însă nu e cazul
că unii judecători, cu atât mai
mult membri CSM sa se poziționeze împotriva procurorilor
din CSM, astfel de conflicte
fiind complet artificiale și specifice doar anilor 2000”, a scris
judecătorul Cristi Danileț pe
Facebook.
Preşedinţii şi vicepreşedinţii curţilor de apel îşi exprimă
adeziunea la Rezoluţia adoptată la Constanţa.
Curțile de Apel care s-au
alăturat demersului sunt: Alba
Iulia, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea, Piteşti,
Ploieşti, Suceava, Timişoara și
Târgu Mureş.n

Centrul European al Consumatorilor - ECC
România informează că pasagerii companiilor
de transport aerian care au avut zborurile întârziate sau anulate ca urmare a grevei controlorilor de trafic au următoarele drepturi:
• Să fie informați asupra drepturilor pe care
le au
• Să primească mese și răcoritoare proporționale cu timpul de așteptare și două apeluri
telefonice gratuite.
„În cazul în care nu au primit mese și răcoritoare, pasagerii sunt sfătuiți să păstreze bonurile, chitanțele pentru sumele cheltuite în acest
sens pentru a putea cere banii înapoi de la
companiile aeriene. În privința compensațiilor
prevăzute pentru anulări și întârzieri prelungite
(ajungerea la destinație cu o întârziere egală
sau mai mare de trei ore), situația acestora
trebuie analizată de la caz la caz împreună cu
măsurile luate de compania aeriană pentru a
limita prejudiciul cauzat pasagerilor. Greva
poate fi considerată o împrejurare excepțională care exonerează companiile de transport
aerian de la plata acestor compensații. Acest
lucru este realizat, de obicei, de instanțele de
judecată”, a precizat Laura Pascu, reprezentanta Centrului European al Consumatorilor din
România. n

Bacalaureat 2017

A început sesiunea
specială

Sesiunea specială a Bacalaureatului a
început, luni, cu proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în
limba română, fiind urmată de cea în limba
maternă.

Cele două sesiuni sunt organizate pentru componenții loturilor olimpice care vor
reprezenta România, în lunile iunie și iulie, în
competițiile internaționale pe discipline și în
concursurile sportive, dar și pentru absolvenții
de liceu care vor susține examen de admitere la
universităţile din străinătate. Astfel, sesiunea
specială 2017 a Bacalaureatului se desfășoară
la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” din
Ploieşti în perioada 29 mai - 9 iunie. Erau
așteptați să participe 223 de elevi de clasa a
XII-a. Dintre aceștia, 46 de elevi fac parte din
loturile olimpice școlare pe discipline, 144 de
elevi sunt incluși în loturile sportive școlare,
iar 33 de elevi și-au manifestat intenția de a
candida la admiterea în învățământul superior
în afara țării. Azi este programată evaluarea
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, iar în zilele de 2 şi 3 iunie,
evaluarea competenţelor digitale.
Probele scrise au următorul calendar: 6 iunie
(limba şi literatura română), 7 iunie (proba
obligatorie a profilului), 8 iunie (proba la alegere a profilului şi specializării), 9 iunie (limba şi
literatura maternă). Afişarea primelor rezultate
- în centrul de examen - este prevăzută pentru
data de 9 iunie (până la ora 18:00). Contestaţiile pot fi depuse în cursul aceleiaşi zile, în
intervalul orar 18:00 - 20:00. Acestea vor fi
soluţionate în data de 10 iunie, zi în care vor fi
afişate şi rezultatele finale. Sesiunea specială
a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei
a VIII-a se va desfășura între 13 și 16 iunie la
Şcoala Gimnazială „Tudor Arghezi” din Capitală, fiind înscriși 34 de elevi.
Calendarul desfăşurării probelor, toate scrise, are următoarea formulă: 13 iunie - limba
şi literatura română, 14 iunie - matematică, 15
iunie - limba şi literatura maternă. Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 15 iunie
(până la ora 18:00) și este urmată de depunerea contestaţiilor în aceeași zi (18:00 - 20:00).
Vineri, 16 iunie, după soluţionarea eventualelor
contestaţii, vor fi afişate rezultatele finale.
Sesiunile propriu-zise ale celor două examene
se vor desfășura în perioada 19-30 iunie 2017
(EN VIII) și 6 iunie - 10 iulie 2017, respectiv
21 august - 6 septembrie 2017 (Bacalaureat). n

