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In opinia magistratilor

Ascultarea fara mandat a telefoanelor de catre
procurori, neconstitutionala si antieuropeana
22

Mass-media si organizatii neguvernamentale au criticat Ordonantele de Urgenta 131 si 99, adoptate
de Guvern in 22 decembrie 2005 si publicate in Monitoarele Oficiale aparute intre Craciun si
Revelion, intrucit acestea, in loc sa inlature textele care permit comiterea unor abuzuri din partea
anchetatorilor, le dau mai multa putere. Desi anumite decizii de condamnare a Romaniei la Curtea
Europeana de la Strasbourg au determinat autoritatile de la Bucuresti sa modifice legislatia, in
sensul ca masurile procurorilor sa fie cenzurate de judecatori - singurii magistrati cu adevarat
independenti si inamovibili in Romania - actualul Guvern a inlaturat cerintele europene. Lista
organizatiilor neguvernamentale care critica vehement dispozitiile OUG 131/2006, referitoare la
DIICOT, se mareste cu zi ce trece. "Societatea pentru Justitie" (SoJust) a adresat un memoriu
Avocatului Poporului, solicitind sesizarea directa a Curtii Constitutionale cu privire la dispozitiile
actului normativ, pe care le considera neconstitutionale si neconforme Conventiei Europene a
Drepturilor Omului. SoJust reaminteste ca Ministerul Justitiei (MJ) nu este la "prima abatere de
acest gen, aceeasi lipsa de transparenta aplicind-o si in ce priveste alte acte normative esentiale
pentru bunul mers al Justitiei, cum ar fi, spre exemplu, adoptarea OUG 134/2005, privind DNA".
Procedura de adoptare a OUG 131 incalca regulile de transparenta decizionala specifice unui stat
de drept si consacrate, pe plan legislativ intern, de Legea 52/2003, privind transparenta decizionala
in administratia publica, precizeaza SoJust intr-un comunicat remis ieri. In opinia organizatiei, ai
carei membri provin din rindul magistratilor, principiile ce stau la baza transparentei decizionale
impuneau Guvernului si in special initiatorului acestui act normativ, MJ, sa informeze, sa consulte si
sa asigure prezenta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite in procesul de elaborare a actului
normativ. "Situatia este cu atit mai grava cu cit initiatorul actului normativ nu a respectat dispozitiile
imperative prevazute de articolul 6 din Legea 52/2003, tinind cont ca nu a fost publicata pe site-ul
propriu intentia MJ de a elabora actul normativ.", precizeaza comunicatul. Organizatia considera ca
actul normativ trebuie sa instituie obligativitatea obtinerii de catre procuror a autorizatiei
judecatorului inclusiv pentru accesul la sisteme informatice, tocmai pentru ca singura autoritate
publica independenta si impartiala este instanta. Si Clubul Roman de Presa (CRP) solicita
ministrului Justitiei si Guvernului sa reanalizeze de urgenta prevederile Ordonantelor de Urgenta 99
si 131, care dau dreptul anchetatorilor de a intercepta convorbiri telefonice si corespondente
electronice. "Clubul Roman de Presa priveste cu ingrijorare si consternare dublul standard cu care
se reglementeaza libertatea de expresie, pe de o parte, si drepturile organelor de ancheta, pe de
alta parte, situatie care naste proteste justificate ale societatii civile. In timp ce in propunerile de
modificare a Codului Penal, prezentate in decembrie 2006 membrilor Consiliului de Onoare,
doamna ministru Monica Macovei prevedea limitarea accesului presei la informatii invocind
necesitatea protejarii dreptului la viata privata, prin modificarea art.16 al Legii nr. 508/2004, privind
infiintarea, organizarea si functionarea Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate
Organizata si Terorism (DIICOT), prin OUG 131/2006, doamna ministru ingaduie procurorilor sa
invadeze viata privata a cetatenilor si contrazice pe contestatarii ordonantei cu argumentul "bunei
intentii" a procurorilor, iar Guvernul Romaniei socoteste justificat acest abuz.", se arata in
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comunicatul CRP. Reamintim ca niciunul dintre cele doua acte normative invocate nu a primit avizul
Consiliului Superior al Magistraturii si nu a fost dezbatut public anterior adoptarii.
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