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 Duminic&#259;, 12 Iunie 2011  Monica Macovei: Dezbaterile din Senat pe tema imprescriptibilit&#259;&#355;ii
omorului au deviat în mod 'artificial &#351;i mincinos'  Dezbaterile din Senat pe tema proiectului legislativ
privind introducerea imprescriptibilit&#259;&#355;ii omorului au început s&#259; devieze în mod ''artificial
&#351;i mincinos'' în sensul retroactivit&#259;&#355;ii, a declarat, duminic&#259;, la o dezbatere
organizat&#259; de Asocia&#355;ia 21 Decembrie 1989 cu prilejul împlinirii a 21 de ani de la 13-15 iunie 1990,
europarlamentarul PDL Monica Macovei. 
 Monica Macovei a subliniat c&#259; acest proiect legislativ de modificare a Codului Penal, pe care ea l-a scris &#351;i
care a fost depus de mai mul&#355;i parlamentari PDL, se aplic&#259; numai infrac&#355;iunilor c&#259;rora nu li s-a
împlinit înc&#259; termenul de prescrip&#355;ie, în contextul în care "în declara&#355;ii politice, la Senat" s-a discutat
faptul c&#259; ar fi retroactiv. 
 În acela&#351;i context, europarlamentarul PDL a ar&#259;tat c&#259;, în ceea ce prive&#351;te infrac&#355;iunile de
omor comise în decembrie 1989, nu este nevoie ca magistra&#355;ii care au aceste dosare s&#259; a&#351;tepte
schimbarea legii pentru a-i pedepsi pe vinova&#355;i. 
 Decizia CEDO din 24 mai spune c&#259; crimele din 1989 nu se prescriu niciodat&#259;. Asta înseamn&#259;
c&#259; nu trebuie ca cineva s&#259; a&#351;tepte modificarea legii, asta înseamn&#259; pentru judec&#259;torii
&#351;i procurorii care au aceste dosare c&#259; trebuie s&#259; treac&#259; la treab&#259;, trebuie s&#259;
finalizeze proba&#355;iunea, s&#259; trimit&#259; în judecat&#259; &#351;i judec&#259;torii nu pot invoca
prescrip&#355;ia în acest caz", a spus ea, subliniind c&#259; legisla&#355;ia CEDO are prioritate în fa&#355;a dreptului
intern român. 
 Monica Macovei a precizat c&#259;, în aceea&#351;i Decizie a Cur&#355;ii se mai arat&#259; c&#259; au trecut
perioade îndelungate de timp în care în dosarele respective nu s-au f&#259;cut investiga&#355;ii, subliniind c&#259;
to&#355;i procurorii &#351;i judec&#259;torii care nu au f&#259;cut nimic pentru pedepsirea vinova&#355;ilor ar trebui
cerceta&#355;i &#351;i tra&#351;i la r&#259;spundere. 
 "Consiliul Superior al Magistraturii are în mân&#259; toat&#259; r&#259;spunderea disciplinar&#259; a
magistra&#355;ilor &#351;i trebuie s&#259; sanc&#355;ioneze orice judec&#259;tor sau procuror care se face vinovat
de împlinirea termenului de prescrip&#355;ie", a afirmat ea. 
 Pre&#351;edintele Asocia&#355;iei 21 Decembrie 1989, Teodor M&#259;rie&#351; precizat c&#259;
a&#351;teapt&#259; ca, în foarte scurt timp, CEDO s&#259; se pronun&#355;e &#351;i în dosarul Mineriadei din 13-15
iunie 1990. AGERPRES 
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