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RAPORT DE AVERTIZARE – INIŢIATIVA PENTRU O JUSTIŢIE CURATĂ
SOCIETATEA CIVILĂ AFIRMĂ CĂ SE PREGĂTEŞTE ÎNLĂTURAREA LUI
DANIEL MORAR ÎN CIUDA RAPORTULUI DE ŢARĂ AL COMISIEI EUROPENE
•

Mai multe ONG-uri reunite în Iniţiativa pentru o Justiţie Curată (IJC) cer
ministrului Justiţiei să reziste presiunilor politice şi să îl reinvestească în funcţie pe
Daniel Morar

Iniţiativa pentru o Justiţie Curată (IJC), Centrul pentru Jurnalism Independent,
EduCer, Grupul pentru Reformă Universitară şi Centrul Euroregional pentru
Democraţie condamnă declaraţiile unor lideri politici din PNL şi PSD care pregătesc
înlăturarea Procurorului Şef Daniel Morar de la conducerea DNA, deşi DNA şi
Parchetul General sunt singurele instituţii a căror activitate este apreciată în raportul
de ţară al Comisiei Europene. IJC solicită Ministrului Justiţiei să nu cedeze presiunilor
politice exercitate asupra sa şi să formuleze propunerea de reînvestire a domnului
Morar în funcţia de Procuror Şef al DNA. În caz contrar, există riscul să se ajungă la
tăierea fondurilor europene sau activarea clauzei de salvgadare pe justiţie, sancţiuni pe care
Romania nu îşi poate permite să le primească. În acest sens, reamintim declaraţia
comisarului european Leonard Orban:
“Ce s-a întâmplat în cazul Bulgariei...este un semnal foarte clar că în nici un fel Comisia nu
va ezita să ia măsurile cele mai dure cu putinţă în condiţiile în care se vor constata chestiuni
similare în celelalte state membre, inclusiv în România”.
Comisia Europeană a fost constantă în evaluarea pozitivă a activităţii DNA de la venirea noii
echipe de conducere, în frunte cu Daniel Morar, subliniind caracterul profesionist şi nonpartizan al anchetelor efectuate de procurori în cazuri de mare corupţie, iar evaluările
independente au subliniat importanţa persoanelor din funcţii de conducere în procesul de
reforma a sistemului judiciar şi în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. Pe de altă parte, din
2005 până în prezent, rapoartele succesive au arătat că încercările de înlăturare a
procurorilor incomozi de către factorul politic, cele de subminare a cadrului legislativ în
care se desfăşoară anchetele penale, blocarea dosarelor de mare corupţie în Parlament,
precum şi ameninţările de desfiinţare a DNA sau de comasare a sa cu DIICOT,
reprezintă încălcări flagrante ale angajamentelor pe care România şi le-a asumat faţă de
Uniunea Europeană.
Deşi principalele formaţiuni politice (PNL, PD-L, PSD, UDMR) au caracterizat raportul
Comisiei Europene care laudă activitatea DNA ca fiind unul obiectiv, realist şi corect,
asistăm în aceste zile la atacuri dure din partea liderilor unor partide politice (PNL,
PSD) la adresa conducerii acestei structuri. Crin Antonescu, vicepreşedinte PNL, afirmă,
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de exemplu, că “o reînvestire a lui Daniel Morar l-ar pune pe premier şi tot guvernul într-o
lumină proastă”. Partidul Social Democrat, la rândul său, propune trei strategii distincte
pentru forţarea eliminării lui Daniel Morar, şi anume:
1. Introducerea în Parlament a unei moţiuni împotriva Guvernului sau a ministrului
Justiţiei (invocată de Victor Ponta, vicepreşedinte PSD). Acest mecanism este cu totul
improbabil în vacanţa parlamentară şi reprezintă doar o tentativă de sporire a presiunii
politice care să facă renumirea dlui Morar imposibilă.
2. Convocarea unei sesiuni extraordinare la finele lunii august pentru a schimba
mecanismul numirii procurorului şef anticorupţie, care ar urma să treacă de la ministru
(iniţiatorul propunerii în sistemul actual) la CSM (care are oricum dreptul de a aviza
propunerea, chiar şi în sistemul actual). Comisia Europeană a condamnat deja anticipat orice
schimbare a mecanismului de numire a procurorului general, considerând pe bună dreptate
că aceasta ar fi doar o formă de destabilizare a DNA. Acest mecanism a fost invocat chiar de
preşedintele PSD, Mircea Geoană.
3. Iniţierea unei legi prin care DNA să fie desfiinţată în cazul în care Ministrul Justiţiei
propune reînvestirea domnului Morar la conducerea DNA. Acesta este un exerciţiu de
manipulare a opiniei publice şi vine să confirme acuzaţiile de politizare excesivă a
discursului anticorupţie formulate de Comisia Europeană în ultimul său raport. Chiar
domnul ministru Predoiu a făcut aluzie la această posibilitate, afirmând într-o emisiune TV
că “există riscul să iei decizia să rămână Daniel Morar şi să te trezeşti cu o lege în
Parlament de desfiinţare a DNA-ului. Şi atunci calci pe Raport care spune să păstrezi DNAul. Există tot felul de riscuri”.
Nu ne îndoim că scenariile de înlăturare ale lui Daniel Morar au fost deja puse la punct.
Declaraţii precum cele de mai sus sînt doar pentru testarea opiniei publice şi pregătirea
unei decizii în forţă care să satisfacă interesele clasei politice de a bloca anchetele de
mare corupţie
Încercarea de acreditare a ideii că Guvernul este pus să aleagă răul cel mai mic (deci ar fi
preferabil ca ministrul Predoiu să îl elimine chiar el pe dl Morar, faţă de oricare din cele trei
variante de mai sus) este lipsită de orice logică, pentru că nici o măsură de acest tip iniţiată
de PSD nu poate fi aprobată de Parlament fără sprijinul PNL, în condiţiile în care PDL a transmis mesaje contrare celor ale PSD.
Prin urmare, facem un apel la toate partidele şi politicienii repsonsabili să nu rişte expunerea
României la sancţiuni din partea UE şi să nu transmită semnalul că oricine îndrăzneşte să
ancheteze un ministru va fi schimbat din funcţie cu prima ocazie.
Mecanismul de Cooperare şi Verificare impus României la momentul aderării conţine
următoarea condiţionalitate:
Condiţionalitatea 3: “Continuarea seriei de anchete profesioniste şi imparţiale în cazuri de
corupţie la nivel înalt. Asigurarea stabilităţii juridice şi instituţionale a cadrului
anticorupţie, în special prin menţinerea procedurii actuale de numire şi revocare a
Procurorului General al României, a procurorului şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi
a titularilor altor posturi de conducere din cadrul Parchetului General.”
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Respectarea acestei condiţionalităţi nu trebuie să fie subiect de negociere politică.
Reformarea sistemului judiciar şi lupta împotriva corupţiei la nivel înalt au o importanţă
covârşitoare pentru modernizarea României şi pentru consolidarea statului de drept.
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