ROMÂNIA

Avocatul Poporului
Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, Bucureşti
Telefon +40-21-312.71.01 Fax: +40-21-312.49.21 Internet: http://www.avpoporului.ro E-mail: avp@avp.ro

Avocatul Poporului analizează cu celeritate implicațiile OUG nr. 7/2019 de
modificare a legilor justiției, atât din perspectiva constituționalității acesteia,
cât și din cea a posibilei existențe a unui conflict juridic de natură
constituțională – Rezultatul întrevederii Avocatului Poporului cu o delegație a
partidului Uniunea Salvați România

Avocatul Poporului, domnul Victor Ciorbea, alături de doamna Magda
Ștefănescu, adjunct, doamnele Ileana Frimu, Raluca Mitrache, consilieri și domnul
Dorel Bahrin, consilier, s-au întâlnit cu o delegație de parlamentari ai partidului
Uniunea Salvați România, condusă de domnul deputat Dan Barna, președinte.

Reprezentanții USR au depus un memoriu, prin care au solicitat
Avocatului Poporului să atace la Curtea Constituțională a României OUG nr. 7/2019
de modificare a legilor justiției. În cadrul întrevederii, domnul deputat Stelian Ion a
criticat sus-menționata ordonanță de urgență, susținând, între altele, că nu se justifică
urgența, care nu este motivată în multe din punctele actului normativ. Parlamentarii
USR au mai atras atenția că ordonanța de urgență ar putea duce la grave blocaje
instituționale și au solicitat ca Avocatul Poporului să acționeze cu rapiditate în acest
caz, deoarece există așteptări foarte mari din partea opiniei publice și a asociațiilor
profesionale de magistrați.

Avocatul Poporului a declarat că experții și consilierii instituției
analizează deja, cu celeritate, implicațiile actului normativ sus-menționat, și a făcut
apel la Procurorul General, Consiliul Superior al Magistraturii și Adunările Generale
ale Procurorilor să depună memorii în care să expună pe larg argumentele referitoare
la eventuala neconstituționalitate a OUG nr. 7/2019. Domnul Victor Ciorbea a
precizat totuși că, în cazul în care CCR va fi sesizată cu privire la posibilitatea
existenței unui conflict juridic de natură constituțională, demersul Avocatului
Poporului către Curtea Constituțională este posibil să nu se mai concretizeze.
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