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Bucureşti, 13 aprilie 2009
Excelenţei Sale, Domnului Traian Băsescu
Domnule Preşedinte,
Ne adresăm dvs. în numele a douăzeci de organizaţii neguvernamentale din domeniul media, al
drepturilor omului şi al politicilor publice, membre ale coaliţiei „Opriţi codurile!”, cu rugămintea de a
veghea la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice, conform art.80, alin.(2)
din Constituţia României.
În acest sens, considerăm că este necesară intervenţia dvs. în contextul în care Guvernul
României a aprobat şi, respectiv, transmis sprea adoptare Parlamentului cele patru proiecte de coduri
(Cod civil, Cod de procedură civilă, Cod penal, Cod de procedură penală) cu încălcarea Legii
nr.52/2003 a transparenţei decizionale in admistraţia publică precum şi cu încălcarea Legii nr.24/2000
privind normele de tehnică legislativă în sensul că nu au existat avizele legale necesare din partea
Consiliului Economic şi Social şi nici studiile de impact aferente acestor coduri. În ceea ce priveşte
proiectul Codului civil, nelegalităţile au fost ceva mai ample: tezele prealabile, obligatorii a exista
înainte de începerea scrierii codului au fost adoptate la data de 2 aprilie 2009. La aceeaşi dată,
Consiliul Superior al Magistraturii a dat avizul pentru proiectul Codului civil în condiţiile în care
acesta trebuia să existe anterior adoptării în şedinţa de Guvern.
Domnule Preşedinte, Parlamentul României discută în comisii patru proiecte de acte normative
profund viciate din perspectiva respectării condiţiilor legale prealabile adoptării lor.
Pe fond, este absolut derizorie încercarea Parlamentului de a finaliza într-o perioadă de o lună
patru proiecte de o asemenea anvergură, proiecte care, după Constituţia României, sunt pietrele de
temelie ale sistemului legislativ. Cu atât mai ridicol a fost şi termenul de 25 martie pentru depunerea
de amendamente (inclusiv de către parlamentari), orice jurist ştiind că într-o săptămână nu pot fi făcute
comentarii şi, cu atât mai puţin amendamente, pentru patru proiecte de coduri.

În acest sens am dori o clarificare în ceea ce priveşte invocarea termenului de 15 mai, termen
rostit de dvs. in diverse intervenţii publie, termen până la care Parlamentul ar trebui să adopte cele
patru acte normative, în contextul în care Comisia Europeană nu doreşte coduri afectate de vicii de
procedură şi votate în pripă, după cum nici cetăţenii acestei ţări nu doresc acest lucru.
În acest context dorim să vă aducem la cunostinţă faptul ca vom avea o întâlnire pe aceeaşi
tema cu domnul Mircea Geoană, în data de 15 aprilie, în calitate de preşedinte al Senatului, aceasta
fiind prima cameră sesizată de către Guvernul României cu cele patru proiecte de lege.
Întrucât Guvernul României nu a dat nici un fel de răspuns solicitării noastre de a stopa
discutarea celor patru coduri în Parlament şi refacerea procedurilor legale obligatorii,
Întrucât cele două comisii speciale ale Parlamentului continuă lucrul la aceste acte normative în
condiţiile explicitate mai sus,
Vă adresăm rugămintea de a accepta o întrevedere cu membrii coaliţiei la o dată care să fie
relevantă faţă de ipoteza terminării avizării celor patru coduri în luna aprilie.
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