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Procurorul şi justiţia

Zilele trecute am constatat că un jurnalist pe care îl consideram şi încă îl 

consider un prieten al Ministerului  Public a emis o sentinţă fără drept  de apel: 

egalitatea dintre procuror şi judecător este cauza eşecului.

Ne pare rău că trebuie să o spunem chiar noi, dar de la Ayrault încoace, 

adică de mai bine de 200 de ani în Europa justiţia se bazează  pe un Minister Public 

puternic, care este stăpânul absolut al primei faze a procesului penal: urmărirea 

penală.

Procurorul ocupă azi în lume aceeaşi poziţie cu judecătorul pentru că dacă 

urmărirea penală este de slabă calitate, întreg proces penal va fi un eşec.

Iată de ce recomandările Consiliului Europei şi directivele Uniunii Europene 

doresc un Minister Public care să asigure o eficientă combatere a criminalităţii.

Am spus-o de mai multe ori : opoziţia dintre judecător şi  procuror nu va 

profita decât infractorilor. 

Procurorul nu poate fi parte în proces pentru că procurorul are interes în timp 

ce părţile au fiecare un interes propriu, bine conturat.

Aşa  cum  superb  consacră  art.  131  din  Constituţia  României,  Ministerul 

Public reprezintă interesele generale ale societăţii, apără ordinea de drept, precum 

şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor.



Nu poziţia  fizică  a  procurorului  în  sala  de  judecată  influenţează  reforma 

justiţiei,  nici  accesul  său  în  birourile  judecătorilor,  ci  asigurarea  unui  cadru 

legislativ şi organizatoric optim atât pentru procurori, cât şi pentru judecători.

Sigur că în activităţile de urmărire penală procurorul poate deranja de multe 

ori  diverse  personalităţi,  poate  împiedica  bunul mers  al  unor afaceri  nu tocmai 

curate şi obţinerea unor venituri mai mult sau mai puţin frauduloase, dar asta nu 

înseamnă că trebuie să tăiem procurorului mijloacele de investigare.

Să veghem ca el să le folosească în mod licit. Cunoaştem mai bine ca alţii că 

în  cadrul  Ministerului  Public  sunt  şi  probleme,  iar  Asociaţia  Procurorilor  din 

România a rugat colegii să le fie semnalate şi împreună să discutăm modalităţile de 

eliminare a lor. Presa însăşi ne-a ajutat şi ne ajută adeseori să o facem.

Dar nu suntem de acord cu critica distructivă.

Singura Constituţie din lume care prevede termene pentru reţinere şi arestare 

este Constituţia României.

Singurul procuror din lume care poate să dispună doar reţinerea pe termen 

de 24 ore este procurorul român.

Soluţiile  de  neurmărire  ale  procurorului  român  în  totalitatea  lor  pot  fi 

contestate la instanţă, în timp ce cunoscutul penalist francez Jean Pradel, reluând 

un citat al lui G. Kiejman arată că procurorul, prin dreptul său de a clasa definitiv o 

cauză, este judecătorul cel mai important din Franţa.

Ce ar mai fi de spus ?

Nu trageţi în procurori !
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