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Anaiizând proiectu de Lege privind des/iin(area Sec(iei penini 

Investigarea ínfracţilwilor din Jus'i(ie~ ' transrnis spre avizare de M în istcrul 

3 ustiţiei. 
, 

În terneiul dispoziţiilor art. 38 aIm i (3)  din Legea nr. 317/2004  priv iid 

ConsÂliul Superior a Magislraturiia republicatä*. Cu modiłkärile şî eomptctărHe 

uĺterioare. Cu majorilatea voturil~.~r mernbrîIor prezenţi ( I voturi pentru a'-i,°are 

negatir{ă. 7 voturi pentru .avizare fl vorabi1ă. I vot pentru M‚a'Izare Cu 
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PLENUL CONSJLU LU!. SUPERIW AL MAG!STRATURU 

HOT~,~RÄŞTE: 
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pentru ln'=estîgarea ~n fracţiwiil~.~r din Justiţiex pentru considerentele prezentate în 

Anexa care face parte integrantă din ~.~rezenta hotărâre, 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Ministerului iustiţieiR ~.~otrivit legiiy 

Dată hi Bucurcşti. a I I februarie 2021. 

'kdecător Miha~ 

PREŞE B°1NTELE CONSI L 

~ 

1ATEESCU, 
~~. n w:. 
,~~ .~. ~ ~.~:....:~r~G ~~~~~~~~~~ .,~ 

~ } •~~5 Â '~ ~ ~~ - ,p,,,; ~' 7;   ~ r<,ar e~ ~)~~,?FT.~'' 
'ă"'ad~wYi~.'~'~s~.~v ~' iYt~~.i~~ss.~i 

b:kf.s',a~' n  :•d'r 
'~~x~.w,£~, ,C 

flIC 
1 A 'Xt~• 

-.:. . a 

.~~dsa, €Bucureşii, Ca~~a (p~~ę j, 5V`~~141'B„ Sector 6 
7éí 311  69 00; Fa, :31 1 6901 

('I~~,j6: uww. csm 1909.  ro 

L~•, ~. ~; 



rCoîvd1in1 Snperinr ‚il h'gíđruť"riě 
~ . , ~ . .•.:. 

~~SI~.' ‚ rÎF~~~~Í~~1 ~~~~~`~.~p~~~~~~~.s,~~ţ~~~s,~~~:~~`~~"~~.~~ 
~arź. 133 ‚i1iny I din Cms 1iđuţiE • 

repii Mkalä) 

.~~~~~
yy
.~XŮ/ct Koĺăy~~~drve~>atpP1~.~FW/1'Î Lonsiiiu1iíi Supťrăor al kÍa~.,~iss~caíuru nr. 23 din I l ~~.~hrucwie 2021 

r

+y 

~t'~:v ~ ~•~ F~)

tr. xX~. ,,.r.nal3xH.i~ .~4ţ. .........v. ...;.__. _u„r.:. • ~ "f~R.)+1?L2R~~`Y... . .,,a,,,•nă. \~ .. â~.~ ~~'~ 

AVZ 

referit~=r Ia proiectul de Lege privind desfünţarea Secţiei pentn Investigarea 
InfracţiunHor din Justiţie 

În urma examinării proiecźulni de Lege privind deąfiinţarea Seefiel pentru 
Invesígarea /nfracţiunilor din Justif ie. transrnis spre avizare de Mînîsteru~ 
iustiţiei, 

CONSILIUL SUPEIUOR A€, MActsTrrnTuau 

În terneiuł dispoziţiilor art. 38 aIm . (3) din Legea nr. 3 7r`2004 prîvind 
Consitiul Superior a! MagistraturiL repubticatăb cu rnodi[îcările şi cornpletările 
ulterioare: 

In baza Hotărării nr. 23 din I februarie 2021 a Pienului Consiliului 
Superior al Magistraturii: 

. Avizează negativ proiectu de Lege pńvind desfiinţarea Seeţieî pentru 
hivestigarea Infracţiunior din Justiţie4 pentru urmätoarele considerente: 

Proiectul de lege analizat ar conduce. wii esenţă. Ia schimbarea conipetenţei 
de efectuare a urmăririi penale hi cauze privind in&acţiuni săvârşite de magistraţL 
reveninduse Ia soluţia anterioară Legii nr. 207/2018 pentru modi ficarea şi 
completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. in care cornpetenţa 
de efectuare a urrnăririi penale revenea, după cazw parchetelor de pe iăngă curţile 
de ape!. Parchetului de pe Iângă Inaka Curte de Casaţie şi Justiţie. Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie şi Direcţiei de Investigare a Infracţiuni1or de Criminalitate 
()rganizată i Terorism. 

Soluţia normativ-ă propusă nu este. însă. însoţită de instituirea unor garanţii 
menite să dea efieieriţă principiului independenţei justiţiei. prin asigurarca unc i 
protecţii adecvate a judecătorilor şi procur ori lor împotriv a unor evcrî tuaie presiuni 
exercilate asupra b r. 

Astfel de garanţii se regăseau in forrna anterioară a proiecluiui de act 
normativ şi ar fi putut constitui o bază pentru iniţicrea unei analize consistente 
care să ofere soluţiile potrivile pentru protearea independenţei justiţiei. fri mod 
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regrctabiL însă, accste garanii au fost calificatc drcpt superimunitäţ.i în uncle luări 
de poziţic publice, inclusiv ale unor rcprczcntanţi ai cclarlalte putcri în statd 

0 astfel de abordarc dcnotă a neînţcicgcre a scrnnificaţici realc a 
principiutui indcpcndcnţei justíţiei. care. in escnţa lui, este menit să protejczc in 
prirnui rând cet~.~ţeanui.. iar nu judecătoru! sau p rocuroruh Judcctorul cstc ultirna
rcdută in :Sprij mflul cctäţcanului. în dcmcrsul [ircsc al accstuin de valori ficarc şi 
apůrare a drcpturilor şi intercselor sale legitimc. Or. numai un judecätor 
independent, care bcncficiază de garanţii adccvatee poatc räspundc acestui 
dezidcrat a! cctăţcanului şi, în cgală măsurL a! statului dc drcpta Judecătorul 
ircbuic s acţionczc in conłbrmitate cu legea. firä a Ii afectat dc ' rco tcrnere că ar 
putca ti supu unor proccduri dcc!anşatc ~.~e unul dintrc part~cipanţii din cauza PC. 
care a instrurncntează. în scop dc intimidarc. 

Alifcl spusw mccanismcic concrete r:rin care se prcvin cvcntualc rnăsuri 
inadecvate din perspcctiva legalităţii îrnpotriva udec ätorilor . nu constituic un 
privilcgiu pentru accşt.ia, ci a garanţie a indepcndcnţci !or, absolut ncccsarä pcni.ru 
protcjarca cetăţeanului într~un stat de drept. 

~1ot astľel~ şi procurorii trcbuic sĚ îşi desfä~oare ac.tivitatca în condiţii dc 
indcpendcnţă. protcjaţi dc once ~~.~rmä dc prcsiunc ncjustificatä. 

Definiti de documcntcic internaţionalc ca .Wprernisä a statu!ui dc drcpt şi a 
~:~~~~~~~~ţie f~~n~:~a~~entală a proccs~~l~~i cchitabi~.

' (Principille ~~~.x /a~~~~`~~ga~~ ore p~~/~'€~~d ~:~ ~~~ 
condu4ta judicăará, din 2002) or en ..element incrent a! statului de drept, 
indispcnsabil pcntru irnparţialitatca judecătorHor şi tüncţionarca sistcmuiui 
y~udiciar" (Recomandarea (2010) /2 a Comiretu/ul Mihişfriior cť1r~.~ state/c 
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~~:~~.3~~~~~"~. ~1~~ ~~ ~~~~~ ~ &~~~~~~~~~~~~.r~. ~. a.~~~~~~~~~~~~':_~~~.~~~`~~ ~~~~~~~_~~ '~~ ~ ~ ~::.~{.,~~~~~~~~ .~~~;.~~~ ep care 
a irđocu ~i Rccomandarca (94) 12 a ~.~omitctului Miniştri lor priv ind indcpcu.denţa. 

~ficienţn i rolul judechoni1or). independeiţa justiţiei garantcază pcntru tonic 
persoanele drepWi Ia un proccs cchilabil, nefiind. decL un privHcgiu pcntru 
judecătoni. ci a garanţic a respcc.tănii drepturilur omului ş: libcrt~ţilor 
tündamcntalc şi a ap licării imparţialc a lcgii. care fundamcntcază încrcderca 
oricărci persoane in sistemul de justiţie. 
. Dată fund importanţa sa într~un stat dc drcpt. indcpcndenţa justiţiei şi a 
judecătoniior ~~.~ ~~~~ c~ ~~~~~~c c~~~~~~~~ itň In ccl rnai malt. ~~i~Fcl, c~. t~~eb~.~ie şi ~ 
promovată şi protcjată, prin luarea luturor mäsunilor neccsarc in acest scns 
(Recomandarea  ('2010,) /2 par~ 7 ş i 13).. 
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echitahiL Judecător€i 4.au sarcina deciziei finak asupra vieţil ihertăţi1or, 
drepturilor. obligaţiiior şi proprietäţii cetăţeriiłor". Independenţa acestora flu este o 
prerogativă sau un privilegiu n proprîul b~r interes, ci în interesub statului de drepi 
şi a! celor care caută şi doresc înľăptuirea 4justiţiei. 

Rea ĺkmůndu~se că puterea ,~ udecătorească este until dintre cc i trc i pi boni 
~ündamentaĺi. egali ca irnportanţä. ai statului democratic modern. se arată Că 
puterea judecătorească trebuie să ĺk independentă faţă de cel.elalte autonităţi~ 
Astfela independenţa serveşte ca o garan~ie a irnparţialităţii. Acest tucru are' în 
special. irnplicaţii cu privire Ia aproape bate aspeetele legate de cariera uflui 
judecător: de Ia pregâtire Ia nurnire p~iă la prornovare şi sanicţionare disci phnară. 

Tot astfeL Avizni in'. 12 (2009) a! CC.JE privińd re/aţia din íre judccäiori .ş i 
procurori statuează că independenţa procuroribor este indispensabilă pentru a be 
permite să-~şi desfăşoare sarcinite. Aceasta consolidează rolul b~r in statul de drept 
şi în societate şi. de asemenea, garanteazä că sistemul de ustiţie va funcţiona ~. 
echitabi! şi eflcient şi că toate beneficille independenţei udiciare "0r fi realizate. 
! nin urmare. fund asemănătoare cu independcnţa garantată judecătonilor. 
independenţa procuroribor nu este o prerogativă sau tin privilegiu conbérit In 
interesul procuroribor. ci o garanţie în interesul unei justiţii echitabile. imparţialc şi 
ef'iciente care protejează atât interesele publlce. cât ŞÎ pe cele private ale 
persoanebor în cauză. 

Din. aceeaşi perspectivă. plenul are in vedere şi cebe reţinute în 
jurisprudenţa Curţii Constituţionale. 

Astt I. in Decizia nr, 873:=t2O 1 O: analizänd conţinutut prîncipiului 
constituţi~.~nal a! independenţei justiţiei. Curtea Constituţională a c~.~nstatat că at~bt 
independenţa justiţiei componenta instituţională (conceptul ti,independenţei 
u ecătoriloť  nereferindu~se exclusiv Ia judecători. ci acoperind sistemul judiciar 

in întregime)* cât şi independenţa judecătorului componenta individualăt implicăa 
printre altele. şi lipsa imixtiunii ceborlalte p.ter1 în activitatea de judecată. precum 
şi o serie de garanţîi. cmii ar fi statutul acestora. 

Tot astfeL în Deciziile Curţii Constitution~~~ r, 4/2Q04. i, respectiv.
296/2004 s~a reţinut că s, Independenja justi(iei implică nfl stanu special, adecvai6 
a! magisiraţilor, menu sä imprime o valoare de neconiestal acţului de juslitie, prin 
prote/area membrilor° corpulul magistra(i/or impotriva subiec/ivisimdiii şi a 
ac(íunilor nejus'iflcate san abu.ive ale organelor de urmärire pena/á compelente_ 
care le:ar putea a;fecta credibilita;eaa s{~ 

In aceeaşi ordine de idei, în cuprinsul ec i iei ir,33/20 18. Curtca a rcţinut 
că ,.în coiisiderarea unor va/on şi pnincipli constinqiomile, aparţine COUIP~~žCfl.ť~.~i 
ěeg iuitoru/ui ordinar dreptul de a ułoprn iwrme care sä dcci con(iuul Legii 
fundameniale. Sub aces; aspect, pr/n De ciz ia ni•, 20:2000_ pu b!ica;ă in 
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.: J;iexä /a UoU#rdrea P/enu/n/ Con:'d/üdui a/~~SuperiorSuperior ~ .:.~~'ĺci~ i.~1~~~~~1~~;,~~i ~~r .r 23 din II 
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{ ~ • ~ . +~[ r a ~ b ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~ ~~~~_ ~ ~ ~~~~ ~~ februarie 2000, Curt~.-~a a 
ref inul ~.~čí dispozif /lie art. 124 a/inR (3,) din Constinqie. con/brm cärorajudecäťorii 

~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~,~~~~~~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~ ~ f~ ~~t ~~~zi ~an~~~~ ~~~`.~~.'te~" ~~al/~lY ~~i ~~~ ~ ~ ~' 
constětuie norme con~.~tituţiona!e ob/ígatorii pemru Parlamentp care are 

inda'orirea d~.~ a /egifera instil nir~,~a unor inecanisine corespwzzătoare de 
asigurare r~r~a(ă a ěmtependen/ei judecă'oriior, /rä de care mi se poate concepe 

ex isienţ a stain/ui c/c ‚J,.rep', preväzuĺ pr/n art. / a/in. (‚3) din C'onsĺăíu(/e

Preocuparea referitoare Ia asigurarea unor garanţiî pentru judecätorii şi 
procurori i supuşi unor investigaţii penale transpare inclusiv din Avizul preliminar 
al ComLsriei Europen~.~ pemru Democraţie pr/f I Drept (Comisia de /a Venef Ia) tm 
92$'201$ privind propunerile de modiíicare a Legii nr* 303.:"2004 privind statutul 
judeeătoritor  şi procurori lor. a Legl i nr. 304'2004 privind organizarea judiciară  şi a 
I..::cgi flry 31 7/2004 privind Consiliul Superior ta Magistraturii. A.stfel hi 
paragraĺüł 88 din acest aviz sa ridicat întreb~r~~ ~.ac~~ p,.~rec~~r ~e~iea ~~ ~~.~~ho~L~~~roa~~i 

~~~~~( ic~~~~~~pţie special  ~~~~ ~~~ ~~.~.~~~~~~~~~~~~~..~.~~~~~~~°....._~=~ilT~ ~~~ ~~~~~~.~~,~~~~~ ~~.~~:.......~~~~~...:...~.~~~1i~~`ć ~ .. . ..._ . ..... . ... . . .. . . . .. . . . . t . 
~`s

  

~` ~ y~ yi t € 
j~'rf pt f~i'

rie ~}t~+ y
}
~
t~ ~ 4

r p
♦a

+1 ,{f~a~
c 

r a t Y
r
,~za w rt ,g

F ~j$ t git
t

 ît/ii. f~t

}3.a~NeR.G zii' Re~ ' t,~Y+~ , ~t~ % ~~3' j i 1.~. i..+4Yiai~ ~~~i`~•3~~~f ~~~~s S ~~ ~w%w'1r~fC..~'~ ~~ ~~~ ~5 . ~..T~~~~ eJ~ f~ ~~~Y'~k~~i~~~~tj2ră
e: s .~ 

}~~ 

aces!

3,r~ 
~,♦{ +

i
y 3~y 

,~~#
r ~~ry

r Z
S
t  

~
!
r 3 ~

,
~g

x }~}. 
}
g jg 

a gpe L' ~i ! t 

h:~~ ~.rsi.- ~4~ • ~ ~.~KG.pLl"~! ~f ~~i S•i ~~t 4^ - ~ ~ ~ w~L(r~~~~i~~ €~;ir.K~ y..~~i 5~~~'~i~~~ (* . ~a 

Prin urmare .Plenul a reţinut eă este dincolo de once discuţie 
necesitatea prevedenii unor garaiiţii adecvate pentru asigurarea unei reale 
.independenţe a justiţiei şi obligaţia egiuitonđui de a regkmenta astfel de 

8 garanţ~~~. 
.w 

In strânsă iegătură cu obicctW de reglernentare al proi~.rctuiui de lege 
A ~~' Yrk OL 4 ~1• -.' Y.i, +(.Y,~ Q? 

~~~~~~~~~~ ~~~r~ ~~f~~~r~~ r~~ ~~~~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~ ~: ~:~ ~~:~~ ~~~~~~~~~r~~~r~~ ~~~:~~~~~ ~ ~~~~~ 
ur. 303:'2004 privind statutul judecătorjlor şi procurorilor4 repubiicatä, cu 
modiflcrHe şi cornpletările uIt.erioare art* 62 aIm (I).  1i~a a) judecătorui sau 

pă ocuă orul et.,~ste suspenda3i din funcţEc când a !bst trimis în judccată pentru: 

săvâr~irea unei infracţiuni. după confirmarea 4judecătorului de cameră pretiminară'.
Aşadar. se ajungex: potrivit legiip Ia suspendarea din funcţie a unui judecător 

sau procuror doar prin efectul aprecierii exclusive a procurorului care dispune 
trimiterea hi judecatä. ~~r~~~r~~.~r~~ ~.~~~~~~or~~hui de camer~. prer~~ i~~ară nep~.~tănd k 
‚°iza chestuuni legate de temeinicia acuzaţiet. ci doar chestiuni de nelegalita`te 
cxchusiv de ordin procedural. _ 

0 astfel de posibHitate este cii atüt mai criticabilä cii cät in cazul altor 
categorii proľesionaie care flu se bucurä de garanţii de indepen denU consfnţite 
constituţionaL nu este instituit un sistern de suspendare din furicţie hi aceleaşi 
condl'ii de severitatee . . >, 

In acesle condiţii, pentru a se asigura prernisele evitäri.i oricărei forme de 
presume 

~ ~' .s. .r.. e'R t rti judecătonilor " ,t"i`
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"Con?d1iuI Superior  al .4íagi'rađurâi 
CS$C ~,~arwłůal inde;um'~~.~uţ€tijusťěţlei 

t

(art; 133 a1ěn I din Conx ti$u(iep 
remhIicažă) 

APIeXä Ia Hoĺărár~.~a Pk'nu/ui Consiliulni Superior at AIagĹtruii'rii nr. 2..~ din I I ./ebruarie. 2021 

anatize peritru identificarea unor garanţii sup~irnentare. care .să vizeze modul in 
care aceştia pot fl urrnăriţi penal sau trirnişi in judecat de către organele de 
urrnärire penală. . 

Aşa cuni a statuat şi Curtea Constituţioiială (Decizia nr. 4/1995). o 'näsurä 
c/c proĺec(ie nu poo le avea semnificaţia nici a unni privilegin_ n/cl a wiel 
discriminäri, ea j71nd dest/na'ă ‚ocmai asigurärii. in anuinile silna (ii speci/îce a 

. .~ . ~ .. ,M , ~ ... ,. + . 6 t ~~~~ ~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~-..~~ ~~~~~~~~ ~~~ ~~~~~~ ~~ . 

0 astfel de anaţizä este cu atůt rnai necesară in condiţiile în care au Íbst 
semnakite, atât in trecut, c~t şi in prezent uncle defîcienţe în activ itatea de ur mărirc 
penală hi cauze vizândjudecätorii şi procurorii. .. 

In acest sens, prezintă ľelevanţă aspeetde reţinute de Plenuł Consiliului 
Superior a! Magistraturii, hi Hotărârea nr+" 225 din 15i02019.  prin care a ľost 
aprobat Raportul !nspecţiei Judiciare nr, 54S8RJf25 I Q:s~D!J/I 3$5fD1P!20 18 privind 
warespectarea principiilor generale care guvernează activ itatea Autoritäţii 

Judecătoreşti în cauzele de cornpetenţa Direcţiei Naţionate Anticorupţie vizând 

magistraţi sau în Iegăturä cu acestea,N,

AstfeL .in urria examinării acestui raport. Plend a concluzionat in S'flSLđ 
cä, din perspectiva respectării garanţiiłor prevăzute de lege pentru magistraţii 
imp!icaţi in cauzele aliate pe rolu! Direcţici Naţionale Anticorupţie. se poate 
constata existenţa unor deficienţe însemnate in ceea ce priveştc ecWarea actdor 
de urrnărire pena lă ?ntr~o serie de cauze. , 

Pc de a/iă pan~et şi sub actuala reglementare au existat serioase ingrijorări. 
uncle confirniate de instanţa supreniă. în Iegăturä Cu modul in care Sccţia pentru 
Investigarea Infracţiuni1or din iustiţie a instrumentat uncle cauze penale privindu-i 
pe magistraţi, generate de însemnate neregularităţi procedurale şi de fond. intens 
mediatizateY Dc asernenea. au existat critici suhstanţiałe. at~t sub iniperiul 

~ reg!ernentării anterioare. Ia adresa Direcţiei Naionale Anticorupţie. căt şi sub 
irnperiu! reg1ement~.rii actuale, Ia adresa Seciei pentru Investigarea ln&ac ţiunHor 
din Justiţie. vizünd scurgeri de inforniaţii in spaţiul public din dosare penale. care 
ati ľost de natură să stârnească tenieri in rândul magistraţilorq gencrând expunerea 
mcdiatică neustificată a acestora# cu încălcarea manifestä a prezumţiei de 
nev ini..}'v ăţi e s 

In urma consultärii instanţe!or şi parchetelor din prirnăvara anului trecut. au 
w a ~ ~ ~. . ,4, e • r o e • 

~~~t ~~pr~~~~t~ ~p~~~~~ ~~~~~~r~~. ~~ ~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~r~~ ~~~~~~~ p~~tr~ ~~~~~~~t~garea 
Inľracţiunilor din Justiţie. lie in sensul desflinţării acesteia, lie in sensul 
reg!ernentări i unor garanţii procedurale necesare pentru asigurarea independenţei 
justiţiei. 
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"C(pssijhg1 Superior 'il :~fugh'raiurii 
ek ,garmdu' indepezŃcleu(eî jus'i(ki

(ar( 133 oline / dIn ~"ons$/nq/~:.p~ 
r~.~puh/Ieťőü) 

in! tr'rea P~~.~nz'luż Consilěufui Superior di Ä.~ćz~~-~'~~~~ź~~~~ti ~~~ip 2$ din 1 1 f~~h~~f~~~~ri~° 2~~2 / ~ -,a>,,.x~•.. :_... ....- ...,.._.,, ., t.,. k~

Deşi procurorii respondenţi In clwstionarul transmis de Consiliul Superior 
al Ma gistraturi i (aproxirnativ 50% din ~~•~.~~~..~~~~ii î~~ ~ ~~~~~ i~ ~~~.~ ~~~~ ~~.~~s Ia acest ~ ~ ~ 
chestionar) sau pronunţa în majoritate covârşitoare în fhvoarea desfiinţării Secţiei 
pentru !nestigarea In&acţiunilor din Justiţie. trebuie remarcat faptul că un procent 
de 683% dintre respondenţi au apreciat că .Ia întrebarea: ,.sSunieţě de acord cci in 
ipoteza defiinării SILL ejc'narea in continuare a urmärirf I penale, pimerea in 
micare a ac(funii penale san trimiterea in judecatá a unni magistrat s poatä j? 

Jczitä numal in urma unni av i: . ~~~~~~~labif cii P~~oc~~~~o~~H~~l~~i ~`e~~e ~ •~~ ~~ ~~~~~~a ~ 
Plenu/ni san Sec (illor Šií?  se ínipune un răspuns afirmativ, 

Dc aceca, Se irnpune a ! a doptată o reglenientare de eckilibru, care să 
asigure dezîdera I identificării unor garanţii adecvate in vederea respectării 
independenţei justiţiei. dar care să nu constituie piedici nejustificate in ancheta 
penalăa Evident# judecătorii şi procurorii care au s~.~vůrşit in realitaţe in&acţiuni 
trebuic să suporte rigorile Iegii penale. ca once alt cetäţean. context in care 
garanţile necesare an trebui să asigure un echilibru între acest dezíderat şi nevoia 
csenţinłă a unui stat de drept de protecţie a magistnaţilor impotniva unor presiuni 

.~. 

~~e o-~~~str ~f~~ate., ~ 
in mod regrctabiIy iniţiatorul p£ oiectuIu de lege a ex.cius de piano once fe! 

de discuţie despre aceste garanţiL context în care ConsiHul Superior a! 
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subIi izĚ necesitatea subsumăni acestora celor două scopuri esenţiaie; tragerea In 
răspundere penalä a magistraţilor carc încalcă legea şi protecţia adecvatäR pnin 
mecanisrne eficiente.. a ce!onlalţiW 

Esr~e fundamental să. se inţe!eqgä faptul că ben~:::.~hciarul p'°i cipaI a! 
garanţuilor solicitate de sistemu! judiciar este cetäţeanul. căruia trebuie să i se 
asigure dreptul in un proces echitabiL dnept care an deveni iluzoniu in kpsa unci 
.~ustiţii independente, care.să decidä exclusiv potnivit legii, inafara onicărei t`orme 
d~~ p~-~~.~~~~ ~~~.~~nA~oa~~.~~~ 

Faţă de arguninteIe mai sus expuse. in !umina rolului său constituţional de 
garant a! independenţei justiţiei, Plenul apreciază că.. pentru a nu lipsi principiul 
independenţei justiţieî de o garanţie IegaIă. este absolut necesară reglementarea 
unor mecanisme care să asigure protecţia ůdecvatä a judecătorHon şi procuronilor 
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