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Rezumat: Așadar, voi începe prin a vă mărturisi un adevăr simplu: multe s-au citit, s-au spus și s-au scris despre 

corupție. Dar despre corupția judiciară mai puțin, fiind un subiect tabu, de care puțini îndrăznesc să se apropie. Este 

foarte riscant să afirmi, despre un judecător sau procuror corupt, cu atât mai mult să scrii și să analizezi corupția 

judiciară. De aceea, invit cititorul să străbată împreună cu mine granițele nematerialnice ale efemerității temporale și 

ale datelor biografice, să depășim prepoziția „în”, pentru a ajunge „întru” acea devenire a ființei naționale către bine 

și armonie. Vom cuprinde judiciarul, dar ne vom depărta totodată de el, pentru a opri călătoria într-un contur spațial 

mai puțin accesibil, în miezul ființial al corupției statale, întrucât, în goana după bani, statul e primul care atentează la 

banii românilor. 
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Argumentum și cuvânt înainte 

 

Așadar, voi începe prin a vă mărturisi, un adevăr simplu: multe s-au citit, s-au spus și s-au scris despre 

corupție. Dar despre corupția judiciară mai puțin, fiind un subiect tabu, de care puțini îndrăznesc să se apropie. 

Este foarte riscant să afirmi despre un judecător sau procuror corupt, cu atât mai mult să scrii și să analizezi 

corupția judiciară. De aceea, invit cititorul să străbată împreună cu mine granițele nematerialnice ale 

efemerității temporale și ale datelor biografice, să depășim prepoziția „în”, pentru a ajunge „întru” acea 

devenire a ființei naționale către bine și armonie. Vom cuprinde judiciarul, dar ne vom depărta totodată de el, 

pentru a opri călătoria într-un contur spațial mai puțin accesibil, în miezul ființial al corupției statale, întrucât 

în goana după bani, statul e primul care atentează la banii românilor. Foarte flămând, bugetul înghite orice 

leuţ. Portăreii te execută fără discriminare, şi dacă ai restanţe la taxe şi impozite de mii de lei şi dacă ai doar 

100 de lei. Și, mai nou, măsurile menite să „revoluționeze” fiscalitatea în România, aruncă în haos milioane 

de români. Sunt convins că există în societatea românească o toleranță mult prea largă la evaziune, dar, pe de 

altă parte, contribuabilii, văzând că banii lor sunt furați sau utilizați prost, au îndreptățirea morală să nu se prea 

înghesuie la plata taxelor. De aici, o sarcină administrativă uriașă: milioane de contracte de muncă aflate la 

limita legalității, milioane de noi declarații fiscale, drumuri interminabile la ANAF, nemulțumiri ale 

salariaților, dar și ale patronatelor, asfixierea unităților de administrare fiscală și posibilul colaps al sistemului 

informatic fiscal, care și așa funcționează în condiții de avarie. Adică, mulți nervi pentru o miză cu sumă 
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aproape nulă, din punct de vedere al sumelor încasate în plus. Dacă, s-ar fi redus evaziunea cu 2% din PIB, s-

ar fi încasat cu mult mai mult! Dar nu trebuiesc deranjați baroneii aleși uninominal și nici domnii parlamentari! 

Perioada actuală poate fi caracterizată printr-o acumulare de maximă tensiune, o iluzorie trăire că în 

România pot fi depistate elemente determinante de diminuare a corupției și un prilej de a lucra cu câteva zeci 

de specialiști, dedicați și onești. Poate, nu în ultimul rând, o palpitantă echilibristică între nevoia de bani a 

bugetului și intențiile ascunse ale majorității politicienilor. Statul român este codaş la colectarea banilor la 

buget, dar fruntaş când vine vorba de risipa lor. De aici și o posibilă cauză generatoare de corupție. Ce ar trebui 

făcut pentru încurajarea conformării voluntare? Întrebarea ar avea nevoie de un răspuns laborios. Mă rezum la 

afirmația că termenul ipocrit „încurajarea”, trebuie înlocuit cu „presiunea” pe creșterea conformării voluntare. 

România, cu largul concurs al mediului politic, dar și al mass-media, se scaldă într-o ipocrizie totală, când este 

vorba de a face front comun pentru a-i determina pe toți să-și plătească taxele. Cei care nu plătesc taxe sau 

care risipesc banul public, jefuiesc avuția națională, și sfârșesc prin a acumula resurse cu care corup politicienii 

și astfel iau statul în captivitate.  

Revenind la sensul corect al afirmațiilor de mai sus, există în societatea românească o toleranță mult 

prea largă la corupție, și numai regulile dure ar crea o altfel de situație. Pe de altă parte, contribuabilii văzând 

că banii lor sunt furați sau utilizați prost au îndreptățirea morală să nu se prea „înghesuie” la plata taxelor 

întrucât statul român trebuie să aibă instituții puternice, care să impună respectarea legii de către cetățenii săi, 

asta e într-adevăr o nevoie imperioasă. Numai că, așa cum, într-un eseu din 1946, George Orwell deplângea 

deteriorarea societății engleze și acuza, pentru aceasta, politica, sesizând, în esență, că decandența societății 

engleze este acompaniată de decadența politicului, și concluziona, exasperat, că este un fenomen natural, 

imposibil de oprit. Putem afirma, că și în cazul nostru, politica poate strica societatea, nu doar prin moravuri 

(dacă ai o clasă politică coruptă), nu doar prin prostie (dacă ai o clasă politică incompetentă, dominată de 

repetenți, impostori academici și analfabeți mândri de ei înșiși), ci și prin prăbușirea structurilor ei culturale de 

rezistență (dacă folosește o educație deteriorată). Astfel, un răcnet politic de genul „Să se facă dreptate!” 

prinde, pentru că oricine vrea, dreptate. Astfel, cuvîntul „dreptate” este lăsat neexplicat din rațiuni electorale 

și își pierde sensul cu totul. Lipsită de specificații, dreptatea nu înseamnă nimic! Este un bidon gol pe care, 

abil, politicianul îl lasă oricărui credul să-l umple cu ce vrea. 

Această pierdere a sensului cuvintelor duce la imense confuzii, după cum bine știm din lunga tradiție 

a literaturii absurde. Dar, mai mult decât „dreptate”, cuvîntul „democrație” este, cred, cel dintîi răstignit pe 

crucea tuturor sensurilor posibile. În numele democrației, partide politice vor lucruri direct opuse, după cum 

tot în numele democrației, mai precis pentru apărarea ei, oamenii își sparg capetele, unii altora, pe stradă. 

Democratizarea lumii presupune democratizarea discursului politic, în sensul că oricine poate să se urce la 

tribună și să înceapă să vorbească celorlalți despre politică. Blogul, Facebook-ul, forumurile de comentarii de 

pe siteurile media, twitter-ul, instagram-ul nu sunt altceva decît tribune la îndemîna oricui. Am îndoieli că 

apariția acestor tribune a adus lumii mai mult bine decît rău, și nu sunt atît de sigur că democrațiile clasice din 

epoca anterioară internetului erau mai puțin consolidate decît sunt acum. Dar am certitudinea că aceste tribune 

aflate la îndemâna oricui sunt distrugătoare pentru societate. În lumea democratică, nimeni nu poate opri 

agramații, pelticii, rîrîiții, sîsîiții, bîlbîiții și bolovănoșii, dislexicii, deliranții și inepții, să ia microfonul și să 

vorbească în boxe. Cum aceștia sunt mult mai mulți decît cei care cultivă nobila artă a retoricii, a fost firesc ca 

ei să umple locul. Cum discursul lor a devenit cantitativ majoritar, era firesc să reașeze standardul. Căci 

standardul este, și el, o rezultantă democratică în lumea îmbibată de democrația în care trăim: dacă cei mai 

mulți vorbesc prost, atunci prost e firesc să vorbească toată lumea. Că doar n-o să lăsăm elitele intelectuale să 

ne învețe pe noi, poporul, cum se vorbește. Să vorbească ele ca noi! Sau, mai precis, să vorbească ele precum 

cei pe care noi i-am ales. După chipul și asemănarea noastră, bineînțeles. Toate acestea și mai mult decât 

acestea, conduc spre o concluzie: corupţia poate fi considerată ca un fenomen al societăţii şi, în acest sens, 

putem vorbi de corupţia sistemului juridic, a economiei, a serviciilor publice şi a lumii politice. Deopotrivă, 

corupţia poate avea ca efect pervertirea periculoasă a motivaţiilor, zdruncinarea supunerii voluntare la reguli, 

descurajarea instituţiilor şi ineficienţa sistemului democratic. Aceste repercusiuni sunt economice, politice şi 

sociale (subminarea credibilităţii instituţiilor). În acest context, convingerea noastră este să dăm societății un 

corpus de norme, de referință, împiedicând astfel răspândirea flagelului corupției până când acesta nu va 

cuprinde tot organismul. Lupta împotriva cancerului este dură și de lungă durată. Pentru început să descoperim 

resorturile vindicative ale dreptului. 

 

1. Scurte considerații despre cadrul de reglementare instituţional şi organizaţional 

 

1.1. Instrumente juridice internaționale. Corupţia este un fenomen social, politic şi economic 

deosebit de complex, care afectează economia şi societatea ca un întreg. Corupţia variază de la o ţară la alta, 

afectează toate statele, respectiv, fundamentele instituţiilor democratice, prin denaturarea proceselor electorale, 
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subminarea statului de drept şi crearea unei birocraţii care să justifice solicitarea mitei [1]. De-a lungul 

timpului, nu a putut fi dată o definiţie asupra acestui fenomen unanim agreată de toate ţările care luptă 

împotriva corupţiei la nivel naţional, dar şi la nivel internaţional. Considerând amploarea fenomenului, 

Adunarea Generală a ONU a hotărât că se impune elaborarea unui instrument legal 

internaţional, special împotriva corupţiei, independent de Convenţia de la Palermo [2], sens în care a fost 

stabilit un comitet ad-hoc de negociere a acestui nou instrument, la sediul UNODC din Viena. Textul noii 

Convenţii ONU a fost negociat de către comitetul ad-hoc mai sus enunţat, în perioada ianuarie 2002-octombrie 

2003. Astfel, Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei (Convenția de la Merida) a fost adoptată prin 

Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 58/4 din 31 octombrie 2003 la New York şi a fost deschisă spre 

semnare tuturor statelor între 9-11 decembrie 2003 la Merida, Mexic şi, ulterior, la sediul ONU de la New 

York, până la 9 decembrie 2005. Convenţia a fost deschisă spre semnare şi organizaţiilor regionale de integrare 

economică, cu condiţia ca cel puţin un stat membru din cadrul unei astfel de organizaţii să fi semnat până la 

data limită de 9 decembrie 2005 [3]. Instrumentul juridic are ca obiect promovarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a corupţiei, cooperarea internaţională în lupta împotriva corupţiei, inclusiv pentru recuperarea 

bunurilor, dar şi promovarea integrităţii, responsabilităţii şi bunei gestiuni a afacerilor şi bunurilor publice [4]. 

Terminologic, Convenţia de la Merida preia identic din Convenţia de la Palermo unele definiţii, 

precum, bunuri, produs al infracţiunii, blocare sau sechestru, dar sunt introduse trei definiţii noi cu privire la 

următoarele sintagme: agent public, agent public străin, funcţionar al organizaţiei internaţionale publice. 

Deosebit de importantă este definiţia relativă la agentul public, ca fiind orice persoană care deţine un mandat 

legislativ, executiv sau judiciar; orice persoană care exercită o funcţie publică ori care prestează un serviciu 

public; orice persoană definită ca agent public în dreptul intern al unui stat parte. Semnificativ, din perspectiva 

demersului nostru de cercetare științifică, este articolul 1 al Convenției, care amenajează juridic următoarea 

definiţie: „Fiecare stat semnatar se obligă să sancţioneze următoarele acte cu pedepse proprii sistemului 

naţional: 

a) Fapta săvârşită de orice persoană fizică, în nume propriu ori în numele altei persoane, de a oferi, 

promite ori a da bani, cadouri ori alte avantaje unui funcţionar public ori în beneficiul acestuia, cu titlu de 

remuneraţie, în scopul de a îndeplini sau de a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de serviciu, cu 

ocazia încheierii unei tranzacţii comerciale internaţionale; 

b) Fapta unui funcţionar public care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani, cadouri ori alte 

avantaje, cu titlu de remuneraţie pentru a îndeplini sau a nu îndeplini un act privitor la îndatoririle sale de 

serviciu cu ocazia încheierii unei tranzacţii comerciale internaţionale”. 

Pentru armonizarea legislaţiei naţionale, prin sintagme de tipul „fiecare stat-parte adoptă măsurile 

legislative” sau „fiecare stat are în vedere să adopte” sau „fiecare stat urmăreşte să adopte”, Convenţia a stabilit 

în sarcina statelor semnatare obligaţia de a incrimina faptele mai sus enumerate. Analiza gramaticală a 

prevederilor Convenţiei relative la obligația de incriminare ca infracțiuni a faptelor mai sus enunțate, prin 

raportare la sintagmele utilizate, conduce la concluzia potrivit căreia anumite dispoziții convenționale au 

caracter imperativ, iar altele au caracter supletiv [5]. Astfel fiind, au caracter imperativ dispozițiile 

convenționale care includ sintagma „fiecare stat-parte adoptă măsurile legislative”. Pe cale de consecinţă, 

rezultă că statele părți şi-au asumat obligaţii ferme de a adopta măsuri legislative care să incrimineze ca 

infracţiuni numai cu privire la următoarele fapte: corupţia agenţilor publici naţionali, sustragerea, deturnarea 

sau altă folosire ilicită de bunuri de către un agent public, traficul de influenţă, spălarea produsului 

infracţiunii, obstrucţionarea bunei funcţionări a justiţiei. Dispozițiile convenționale care prevăd 

sintagmele „fiecare stat are în vedere să adopte măsurile legislative” și „fiecare stat urmăreşte să adopte” au 

caracter supletiv și se referă la următoarele fapte dintre cele mai sus enunţate, şi anume: corupţia agenţilor 

publici străini şi a funcţionarilor organizaţiilor publice internaţionale, abuzul de funcţii, îmbogăţirea ilicită, 

corupţia în sectorul privat, sustragerea de bunuri în sectorul privat, participaţia şi tentativa [6]. Este important 

de precizat faptul că, în scopul Convenţiei, nu este necesar ca infracţiunile ce vor fi stabilite în sistemele de 

drept naţionale să cauzeze o daună sau un prejudiciu patrimonial statului. De asemenea, în scopul asigurării 

protecţiei suveranităţii, fiecare stat îşi va exercita obligaţiile într-un mod compatibil cu principiile egalităţii 

suverane şi integrităţii teritoriale şi cu principiul neamestecului în afacerile interne ale altor state. Pentru a se 

asigura prevenirea corupţiei se stabilesc, în sarcina statelor, obligaţii de a elabora politici de prevenire a 

corupţiei, eficiente şi coordonate, să asigure existenţa unor organisme de prevenire a corupţiei, să asigure 

sisteme de recrutare, angajare ale funcţionarilor şi altor agenţi publici care să se bazeze pe eficienţă, 

transparenţă, criterii obiective, remuneraţii corespunzătoare, introducerea codurilor de conduită în cadrul 

sistemelor instituţionale şi juridice, stabilirea unor sisteme corespunzătoare de achiziţii publice bazate pe 

transparenţă, concurenţă şi informare [7]. Într-o modalitate asemănătoare, stau lucrurile și în Europa. 

1.2. Abordarea fenomenului corupţiei în cadrul Uniunii Europene. Considerând instrumentul juridic 

internaţional mai sus enunţat, dar şi instrumentele juridice elaborate de către Consiliul Europei (Convenția 
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penală privind corupția și Convenția civilă asupra corupției), Comisia Europeană a stabilit necesitatea 

redactării unui raport anticorupţie [8]. Raportul avea ca scop monitorizarea şi evaluarea eforturilor statelor 

membre în lupta împotriva corupţiei, în scopul mobilizării unei voinţe politice şi unui angajament din partea 

acestora. Primul raport a fost publicat în 3 februarie 2014, iar viitoarele rapoarte urmau să fie emise o dată la 

doi ani. Raportul a fost centrat pe acele aspecte cheie care prezintă relevanţă pentru toate statele membre şi 

descrie, pe de-o parte, bunele practici, iar pe de altă parte şi acele vulnerabilităţi şi, respectiv, paşii care trebuie 

urmaţi de fiecare stat în lupta împotriva fenomenului corupţiei. Deși se admite că anumite aspecte sunt strict 

de competenţă naţională, Comisia a subliniat faptul că interesul la nivelul UE este ca în toate statele membre 

să existe politici anticorupţie eficiente. În acest sens, se evidenţiază faptul că politicile eficiente de luptă 

împotriva corupției nu se reduc la un set de măsuri standard, ci trebuie avut în vedere contextul naţional din 

fiecare stat membru. Date fiind cele de mai sus, raportul analizează şi formulează sugestii/recomandări despre 

cum pot fi rezolvate cele mai importante probleme, în cazul fiecărui stat în parte. Corupţia este estimată pentru 

UE la un cost de 120 miliarde euro anual, evaluare care are în vedere studiile potrivit cărora corupţia reprezintă 

5% din PIB la nivel mondial. 

Astfel fiind, îmbinarea unor norme juridice cu analize filosofice și economice cu privire la fenomenul 

corupţiei, a conturat concluzia potrivit căreia, există doi factori care îi determină pe guvernanţi, angajaţii civili 

şi militari să nu se lase corupți. Primul factor, se referă la aşa numita „povară morală”, considerată ca fiind 

un rezultat al educaţiei şi tradiţiei. Aceasta înseamnă, în concret, că în cazul în care o persoană consideră că 

actele de corupţie sunt imorale şi non-etice, acesta va putea să aibă determinarea să împiedice fenomenul 

corupţiei. Mărirea povarei morale sau, mai simplu spus, integritatea și responsabilitatea persoanei poate fi 

obținută prin educație, instruire etică, prin aplicarea unor coduri deontologice, prin schimburi culturale. Cel 

de-al doilea factor, se referă la „pedeapsa aşteptată”, cu alte cuvinte dacă o persoană consideră că acţiunile 

sale sunt ilegale şi că ar putea să fie descoperită şi arestată va putea să aibă determinarea de a împiedica 

corupţia. În acest sens, creşterea transparenţei este de natură să augumenteze pedeapsa aşteptată, în special 

prin probabilitatea detenţiei, cu impact direct şi asupra pierderilor aşteptate de pe urma activităţii corupte. În 

concret, orice persoană în momentul în care ia decizia de a se antrena sau nu într-o activitate coruptă, în mod 

implicit, consideră două consecinţe: povara morală de a comite un act ilegal şi probabilitatea de a fi condamnat 

şi arestat. Consecinţele mai sus enunţate sunt comparate apoi cu potenţialele câştiguri. Din această comparaţie 

rezultă că o persoană oportunistă va fi tentată să se antreneze în activităţi ilegale, atâta vreme cât câştigurile 

minimal acceptabile vor depăşi pierderile maximal acceptabile, puţin peste punctul în care câştigurile minimale 

echivalează cu potenţialele pierderi. Concluzia mai sus enunţată a permis identificarea a două căi potenţiale de 

reducere a nivelului de corupţie, şi anume: scăderea câştigurilor minimal acceptabile si mărirea riscului de 

pierderi maximal acceptabile, în urma comiterii actelor de corupţie. Pe de altă parte, nu poate fi negat faptul 

că o abordare realistă a fenomenului corupției presupune asumarea premisei de analiză potrivit căreia corupția 

este un fenomen care transcende istoriei societății umane. Prezentul diferă de trecut prin transparentizarea 

discursului și prin limitarea toleranței oamenilor obișnuiți față de corupți, pe fondul crizei mondiale afectată 

de o criză morală majoră cu repercusiuni nebănuite. Important este, în opinia noastră și cadrul juridic al 

prevenirii și combaterii corupției. 

1.3. Cadrul juridic naţional al prevenirii și combaterii corupției. Referindu-ne la cadrul juridic 

naţional remarcăm existența atât a unei legi speciale, respectiv, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cât şi a unei legi generale, respectiv Codul Penal, prin care 

sunt reglementate infracţiunile de corupţie, infracţiunile asimilate acestora şi infracţiunile împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene. Analiza actelor normative naţionale mai sus evocate a relevat faptul că, nu 

există un cadru normativ adecvat, cu privire la prevenirea corupţiei. Cele câteva articole din cuprinsul legii 

speciale care reglementează reguli de comportament în scopul prevenirii corupţiei, nu pot fi considerate cadru 

normativ adecvat şi comprehensiv, în acord cu obligaţiile asumate prin Convenţia de la Palermo şi Convenţia 

de la Merida. Aceste articole au caracter limitat, întrucât se aplică numai cu privire la anumite categorii de 

persoane, pe de-o parte, iar pe de altă parte, preiau în parte obligaţiile asumate prin Convenţiile mai sus 

enunţate. Într-adevăr, combaterea corupţiei este o prioritate pentru comunitatea internaţională, dar şi pentru 

România, ca parte a acestei comunităţi, dar lupta împotriva corupţiei nu poate fi univocă, ci ea trebuie să 

considere în mod necesar prevenirea, respectiv, legi, politici şi practici eficiente de prevenire a corupţiei. 

Prevenirea este cea care are menirea de a crea „povara morală”, cea care este apreciată de către analiştii 

fenomenului ca un rezultat al tradiţiei, educaţiei şi culturii. Integritatea şi responsabilitatea în sectorul public, 

dar şi în sectorul privat este într-adevăr un proces îndelungat, dar care presupune în mod evident ca premisă 

existenţa unui cadru juridic adecvat. Din această perspectivă, prevenirea corupţiei ar trebui să devină o 

prioritate a societăţii româneşti şi acest proces trebuie în mod necesar să înceapă prin asigurarea unui cadru 

juridic dedicat. 
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Se poate contraargumenta, că în fapt există norme dispersate în diverse legi speciale, dar şi un cadru 

instituţional care, împreună, asigură într-o anumită manieră transpunerea obligaţiilor asumate prin convenţiile 

internaţionale. Argumentul poate fi lesne combătut în contextul în care, atât la nivel internaţional, cât şi la 

nivel european, corupţia este concepută ca un domeniu al criminalităţii transnaţionale, care reclamă 

reglementări legale dedicate. În concluzie, normele care se referă la prevenirea corupţiei, nu trebuie să fie 

dispersate în mai multe legi, ci ele trebuie să fie grupate în cadrul unei legi speciale, aşa cum sunt şi normele 

care se referă la combaterea corupţiei. Analiza legislaţiei naţionale a relevat şi un alt aspect, relativ 

la acoperirea prejudiciului în cazul infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate acestora și infracţiunilor 

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. Astfel fiind, acoperirea voluntară a prejudiciului în 

cursul urmăririi penale sau a judecăţii nu reprezintă o circumstanţă atenuantă în cazul infracţiunilor mai sus 

enunţate. Opţiunea legiuitorului român, de excludere a acestor infracţiuni de la aplicarea circumstanţei 

atenuante în caz de acoperire a prejudiciului, pare cel puţin bizară. Aprecierea de mai sus este determinată de 

analiza tipologiei infracţiunilor, pentru care s-a exceptat aplicarea circumstanţei atenuante în caz de acoperire 

a prejudiciului, pe de-o parte, iar pe de altă parte, de rezultatele concrete în materie de acoperire a prejudiciului 

înregistrate la nivel naţional, pentru tipul de infracţiuni analizat. Astfel fiind, analiza tipologiei infracţiunilor 

pentru care s-a exceptat aplicarea circumstanţei atenuante în caz de acoperire a prejudiciului conduce la 

concluzia potrivit căreia, nu există raţiuni de ordin obiectiv care să justifice alăturarea infracţiunilor de 

corupţie, infracţiunilor asimilate acestora și infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE celorlalte 

infracţiuni menţionate în cuprinsul art. 75, alin (1), lit. d) din Codul Penal.  

Pe de altă parte, rezultatele concrete înregistrate pe parcursul ultimilor ani, în ceea ce priveşte 

acoperirea prejudiciului în cazul infracţiunilor de corupţie, a relevat, de asemenea, faptul că în pofida 

implementării tuturor dispoziţiilor internaţionale, dar şi europene, acoperirea efectivă a prejudiciului în raport 

de confiscările dispuse este sub procentul de 10%. Date fiind cele de mai sus, se poate susține, întemeiat, faptul 

că eforturile de asigurare a unui cadru instituţional adecvat şi de transpunere în legislaţia naţională a normelor 

europene relative la confiscarea extinsă ar trebui dublate de măsuri legislative naţionale, care să încurajeze 

acoperirea voluntară a prejudiciului şi în cazul infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate acestora și 

infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale UE.  

În acest context, din gama vastă a tipologiei corupției, ne vom focusa atenția asupra corupției judiciare.  

Fără examinarea etiologiei şi a sensului acestor termeni, precum şi a corelaţiei lor cu termenul de 

corupție, în general, nu vom putea stabili semnificaţia şi oportunitatea ultimului. În cele mai dese cazuri, 

corupția judiciară este confundată cu însăşi corupţia. Se poate confunda, însă, este mult mai gravă. 

 

2. Corupţia judiciară 

 

2.1. Chestiuni precizatoare. Toate statele membre ale Consiliului Europei au adoptat legislaţie penală 

cu privire la actele generale de corupţie, în special în rândul funcţionarilor publici. Cu toate acestea, definiţia 

corupţiei diferă. În legislaţia statelor membre, nu există o înţelegere comună, dincolo de faptul că darea şi 

luarea de mită este un fenomen specific de comportament corupt și este pedepsită penal. În ceea ce priveşte în 

mod specific corupţia în rândul judecătorilor, un număr mic de state membre ale Consiliului Europei au 

adoptat, în mod formal, legi penale care prevăd pentru judecătorii care acceptă mită pedepse mai severe decât 

pentru alţi funcţionari. În marea majoritate a statelor membre, corupţia judiciară intră în aceeaşi definiţie a 

infracţiunii penale ca şi faptele de corupţie ale altor funcţionari publici. Totuşi, corupţia în rândul judecătorilor 

trebuie înţeleasă într-un sens mai larg. Motivul, este rolul foarte important pe care îl are un judecător, ca arbitru 

independent şi obiectiv, în cazurile pe care trebuie să le judece. Pentru scopul prezentului studiu, corupţia 

judiciară cuprinde conduita necinstită, frauduloasă şi lipsită de etică, pe care o manifestă un judecător pentru 

a dobândi beneficii, pentru sine sau pentru terţi. După cum se poate observa percepţia asupra corupţiei în 

sistemul judiciar este o reflectare corectă a realităţii. Percepţia poate fi la fel de dăunătoare pentru funcţionarea 

unui stat democratic ca şi corupţia în sine. Prin urmare, trebuiesc analizați factorii care pot conduce la corupţie 

în rândul judecătorilor. 

Motivele actelor de corupţie din sistemul judiciar sunt diverse. Acestea pot fi legate de influenţa 

exercitată din afara sistemului judiciar sau pot avea legătură cu elemente din interiorul sistemului, şi pot fi 

grupate în mai multe categorii: structurale, economice, sociale şi personale. Cu toate acestea, toţi factorii 

prezentaţi în continuare, care contribuie la coruptibilitatea unui judecător, au un element comun, şi anume 

faptul că reprezintă o ameninţare pentru independenţa judiciară şi pentru integritatea judiciară. De multe ori, 

există legături strânse între doi sau mai mulţi factori. Lista factorilor nu este exhaustivă. Ea are rolul de a ilustra 

principalele pericole de corupţie cu care se poate confrunta un sistem judiciar. În orice stat democratic, pentru 

buna funcţionare a sistemului, este vital ca sistemul judiciar să fie cu adevărat independent. Atunci când există 

un dezechilibru/prejudiciere structurală de durată, între cele trei ramuri ale statului, şi când verificările şi 
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controalele sunt slabe şi ignorate, există o ameninţare serioasă pentru independenţa, imparţialitatea şi 

integritatea sistemului judiciar. O lipsă de transparenţă cauzată de împiedicarea accesului la informaţii 

referitoare la sistemul judiciar, facilitează comportamentul corupt, fiind adesea un important factor declanşator 

pentru corupţie. Există dovezi clare, că un sistem judiciar care are un înalt grad de transparenţă şi integritate, 

este cel mai protejat în faţa corupţiei. Condiţiile de lucru precare, salarii şi beneficii sociale insuficiente, 

infrastructura şi echipamentele de slabă calitate, precum și deficitul de personal din sistemul judiciar, pot fi 

motive pentru care un judecător să accepte mai uşor un folos necuvenit. Ar trebui menționată și interacţiunea 

dintre corupţia judiciară şi acceptarea şi tolerarea corupţiei în societate, în general. Un mediu slab în sistemul 

judiciar, poate fi la fel de dăunător. Lipsa unor reglementări, cu privire la conduita etică a unui judecător, lipsa 

informaţiilor generale cu privire la pericolele corupţiei, şi lipsa îndrumării, din partea managementului 

instanţei, pot conduce la situaţia în care judecătorii să devină indiferenţi la cerinţele legate de o justiţie obiectivă 

şi imparţială. Un judecător poate fi victima unui abuz de putere, din partea colegilor sau a grupurilor de 

influenţă din cadrul sistemului de justiţie. Se pare că există o opinie, larg răspândită, că judecătorii nu pot să 

se apere suficient împotriva acestor tipuri de presiuni, din cauza naturii specifice a rolului şi poziţiei pe care le 

au. O altă serie de factori, care pot conduce la un comportament corupt din partea unui judecător, au un caracter 

mai intrinsec. Motivele subiective, legate de avansarea sau promovarea în funcţie, pot face un judecător să fie 

mai indiferent la riscul de a fi părtinitor, într-un anumit caz. Mai mult, imaginea unui judecător şi, ca o 

consecinţă, imaginea sistemului judiciar, este serios afectată, ori de câte ori un judecător judecă un caz în care 

are un interes personal sau financiar, direct sau indirect, care poate fi afectat de decizia sa. Opinăm, că în toate 

aceste situații, prevenirea corupției în rândul magistraților ar reduce mult riscurile. 

2.2. Prevenirea corupţiei în rândul judecătorilor. Corupţia în rândurile judecătorilor reprezintă una 

dintre principalele ameninţări la adresa societăţii şi a funcţionării unui stat democratic. Aceasta subminează 

integritatea judiciară, care este fundamentală pentru statul de drept şi reprezintă o valoare esenţială a statului 

de drept. Acest aspect devine, cu atât mai important la ora actuală, în contextul numeroaselor atacuri la adresa 

sistemului judiciar. Corupţia în sistemul judiciar afectează serios încrederea publicului în administrarea 

justiţiei. Corupţia judecătorilor trebuie înţeleasă, într-un sens mai larg, care să includă comportamentul 

nesincer, fraudulos sau lipsit de etică din partea unui judecător, în scopul obţinerii unui beneficiu personal sau 

pentru un terţ. Motivele de corupţie efectivă, în cadrul sistemului judiciar, variază de la exercitarea unei 

influenţe necuvenite dinspre exteriorul puterii judecătoreşti până la factori plasaţi în interiorul sistemului, şi 

pot fi grupate în mai multe categorii: structurale, economice, sociale și personale. Prevenirea eficace a corupţiei 

în interiorul sistemului de justiţie depinde, în mare măsură, de voinţa politică de a asigura garanţiile 

instituţionale, care ţin de infrastructură sau alte limitări de natură organizatorică. Cea mai importantă garanţie 

de natură a preveni corupţia în rândurile judecătorilor, pare a fi dezvoltarea şi încurajarea unei culturi autentice 

a integrităţii judiciare. Cadrul legislativ şi celelalte aspecte legate de reglementare, reprezintă garanţii 

importante împotriva corupţiei. Acestea trebuie să ofere independenţă în toate etapele carierei unui judecător: 

selecţie, numire în funcţie, transfer, promovare şi avansare ierarhică, formare profesională, evaluarea 

profesională şi răspunderea disciplinară a magistraţilor. Respectarea criteriilor obiective pentru dezvoltarea 

carierei în cadrul sistemului judiciar, are un impact pozitiv asupra încurajării unui climat de integritate 

judiciară. 

Autorităţile competente trebuie întotdeauna să pună la dispoziţia puterii judecătoreşti, fonduri 

suficiente, pentru ca aceasta să îşi poată îndeplini cu demnitate şi în mod corespunzător misiunea care îi revine. 

Salarii adecvate, pensii la atingerea limitei de vârstă şi alte beneficii sociale, un grad de încărcare cu sarcini de 

lucru care să poată fi gestionat, o infrastructură corespunzătoare de lucru şi siguranţa locului de muncă, atât 

pentru judecători, cât şi pentru personalul instanţelor, toate acestea sunt elemente vitale pentru legitimitatea şi 

buna reputaţie a unui sistem judiciar. Acestea sunt, garanţii importante împotriva fenomenului corupţiei în 

interiorul sistemului judiciar. În toate statele membre, judecătorilor trebuie să li se pună la dispoziţie un set de 

reguli/principii cu privire la comportamentul etic. Acestea trebuie să fie ilustrate prin intermediul unor exemple 

practice, şi însoţite de programe de formare profesională propriu-zise în domeniul eticii, precum şi de consiliere 

în domeniul eticii la nivel individual sau de grup, în condiţii de confidenţialitate. Sistemul judiciar trebuie să 

ofere această formă de consiliere la nivelul instanţelor şi la nivel central. Un sistem robust de declarare a 

averilor personale, poate contribui la identificarea şi evitarea ulterioară a conflictelor de interese, atât timp cât 

sunt luate măsurile relevante, şi este, prin urmare, de natură a conduce la un grad mai mare de transparenţă în 

interiorul sistemului judiciar şi să contribuie la încurajarea unui climat de integritate judiciară.  

Potenţialele conflicte de interese ale judecătorilor, nu sunt eliminate în mod automat prin intermediul 

unui sistem de alocare aleatorie a cauzelor. De aceea, este important ca fiecare sistem judiciar să aibă puse la 

punct reguli solide, cu privire la recuzarea şi abţinerea judecătorilor, în eventualitatea unei afectări aparente 

sau doar potenţiale a imparţialităţii într-o cauză dată. Eficacitatea liniilor directoare de etică depinde de 

disponibilitatea fiecărui judecător în parte de a le aplica în munca sa de zi cu zi. Fiecare judecător are o 
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răspundere personală, nu numai în legătură cu propriul comportament dar şi cu cea a sistemului judiciar în 

ansamblul său. Asigurarea unui act de justiţie eficient, accesibil şi de calitate reprezintă o aşteptare legitimă a 

cetăţenilor unei societăţi întemeiate pe respectul normei de drept. Modul în care este înfăptuită justiţia 

influenţează în mod direct coordonatele fundamentale de funcţionare a societăţii româneşti, precum separaţia 

puterilor în stat, securitatea juridică, dezvoltarea economică. Toate aceste elemente sunt reflectate, în final, în 

standardul de viaţă al cetăţenilor. „Provocările secolului al XXI-lea în domeniul justiţiei necesită răspunsuri 

pe măsură din partea instituţiilor şi organismelor responsabile pentru administrarea sistemului judiciar şi 

realizarea actului de justiţie, bazate pe managementul strategic integrat, gestionarea eficientă a resurselor, 

recurgerea la mijloace inovative de soluţionare a problemelor justiţiei. Sistemul de justiţie reprezintă pilonul 

de bază al statului de drept şi, implicit, al unei societăţi democratice stabile şi responsabile. Fără un sistem de 

justiţie modern, adaptat cerinţelor societăţii contemporane (reducerea duratei proceselor, jurisprudenţă unitară, 

integritate, transparenţă etc.) şi capabil să răspundă provocărilor viitorului, nu se poate asigura fundamentul 

dezvoltării economice şi sociale a societăţii româneşti. Crearea unui sistem judiciar modern, eficient şi 

transparent implică atât îmbunătăţirea cadrului normativ şi instituţional aferent, cât şi implementarea unor 

standarde de management la nivelul instituţiilor sistemului judiciar, care să confere calitate actului de justiţie. 

Totodată, prin investirea în capacitatea instituţională a sistemului judiciar se va asigura şi atingerea obiectivului 

general de creare a unei administraţii publice mai eficiente, prin îmbunătăţirea capacităţii de formulare şi 

implementare a politicilor publice în domeniu, sporirea transparenţei activităţii judiciare, precum şi prin 

creşterea calităţii serviciilor publice furnizate cetăţenilor” [9]. 

Utilizarea corespunzătoare a mecanismelor şi instrumentelor de cooperare internaţională în domeniul 

prevenirii corupţiei în rândul judecătorilor, poate reprezenta un factor puternic de prevenire, incluzând aici 

instituţii ale Consiliului Europei, precum GRECO sau Comisia de la Veneţia și alte organizaţii, precum 

Reţeaua Naţiunilor Unite pentru Integritate Judiciară. Fenomenul corupţiei percepute, prin care neîncrederea 

publicului în imparţialitatea sistemului judiciar este mult mai ridicată faţă de numărul efectiv de cazuri de 

corupţie, reprezintă de obicei rezultatul unor deficienţe sistemice la nivel naţional legate de transparenţa şi 

gradul de deschidere al sistemului judici. Există mai multe mecanisme de îmbunătăţire a transparenţei  şi, prin 

urmare, a încrederii publice în sistemul judiciar. Aceste mecanisme pot fi rezumate sub forma necesităţii unei 

politici de informare pro-active, precum furnizarea de informaţii generale cu privire la funcţionarea sistemului 

judiciar şi informarea publicului cu privire la cazurile dificile, ţinând cont, însă, de obligaţia de rezervă şi 

păstrare a confidenţialităţii, inclusiv de dreptul la un proces echitabil şi prezumţia de nevinovăţie. Nu exagerăm 

atunci când spunem că prevenirea eficientă a corupţiei în sistemul judiciar depinde într-o mare măsură de 

voinţa politică în a oferi măsurile instituţionale, structurale şi organizaţionale de protecţie care să permită 

existenţa unui sistem judiciar independent, transparent şi imparţial. Mai mult, trebuie implementat cadrul 

legislativ şi de reglementare necesar pentru a preveni corupţia în sistemul de justiţie. De asemenea, ar trebui 

să ia toate măsurile pentru a garanta şi menţine o cultură a integrităţii judiciare, o cultură a toleranţei zero faţă 

de corupţie, la toate nivelurile sistemului judiciar, inclusiv în ceea ce priveşte personalul din instituţii, precum 

şi o cultură a respectului faţă de rolul specific al sistemului judiciar. Totuşi, combaterea corupţiei nu ar trebui 

folosită pentru a prejudicia independenţa sistemului judiciar. Voinţa politică este esenţială atunci când vorbim 

despre asigurarea personalului, infrastructurii şi echipamentelor în sistemul judiciar. Asigurarea unor condiţii 

de lucru compatibile cu demnitatea misiunii judiciare pot servi ca inhibitori puternici pentru orice 

comportament corupt. În consecinţă, dorim să subliniem că este responsabilitatea statului să pună la dispoziţie 

un buget suficient pentru dotarea rezonabilă a sistemului judiciar, astfel încât justiţia să se facă prin decizii 

bine fundamentate şi prompte. De asemenea, apelează la autorităţile competente să asigure întotdeauna un 

nivel adecvat al salariilor, pensiilor şi altor beneficii sociale. Merită remarcat de asemenea în acest context 

faptul că sistemul judiciar este la fel de puternic și robust precum pilonii săi. De aceea, asigurarea unui nivel 

adecvat al salariilor, beneficiilor sociale și echipamentelor pentru personalul auxiliar este la fel de vitală pentru 

un sistem judiciar fără corupţie precum asigurarea condiţiilor de lucru potrivite pentru judecătorii înşişi. 

Regulile de conduită pentru judecători pot fi o măsură de protecţie eficientă în prevenirea corupţiei. 

Constituţia şi/sau statutul privind funcţionarea sistemului judiciar stabilesc reguli de conduită pentru judecători 

în sala de judecată şi în afara acesteia. Cele mai răspândite exemple de astfel de reguli sunt obligaţia de a păstra 

discreţia şi obligaţia de a fi rezervat. Adesea, aceste reguli mai degrabă generice - cu privire la comportamentul, 

atât în interiorul, cât şi în afara sălii de judecată - sunt însoţite şi detaliate în, regulamente/ghiduri. Mai trebuie 

precizat că există o legătură clară între gradul de transparenţă a sistemului judiciar, pe de o parte, şi rolul pe 

care şi-l asumă judecătorii în societate, pe de altă parte. Este de necontestat faptul că, datorită rolului său 

particular în interacţiunea dintre echilibrul puterilor, un judecător ar trebui să manifeste întotdeauna discreţia 

şi rezerva necesară pentru exercitarea corectă a sarcinii pe care o are. Însă acest lucru nu înseamnă că un 

judecător trebuie să fie un outsider al societăţii. De fapt, pare mai uşor pentru cineva poziţionat în mijlocul 

societăţii şi în legătură cu realităţile sale să ia o decizie pe care publicul larg o poate înţelege şi accepta. Cu 
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toate acestea, un judecător ar trebui să se abţină de la orice activitate politică ce i-ar putea compromite 

independenţa sau pune în pericol imparţialitatea. În altă cheie de abordare, cea mai importantă măsură de 

prevenire a corupţiei în rândul judecătorilor pare să fie dezvoltarea şi menţinerea unei adevărate culturi a 

integrităţii judiciare. Se pare că nu există o definiţie unică a acestui termen, însă fără îndoială există o înţelegere 

comună asupra elementelor constitutive ale integrităţii judiciare. Un pilon important al integrităţii judiciare 

este cadrul formal pe care deja l-am menţionat cu privire la poziţia sistemului judiciar precum şi a unui 

judecător în cadrul sistemului. Ca regulă generală, o combinaţie între Constituţie şi statutul cu privire la 

funcţionarea sistemului judiciar (inclusiv legislaţia secundară, directivele, circulare etc.) stabilesc reguli, atât 

în ceea ce priveşte organizarea sistemului judiciar (inclusiv reguli cu privire la independenţa instituţională), 

cât şi conduita individuală a judecătorilor în interiorul şi în afara sălilor de judecată. Principiile de bază sunt 

de regulă detaliate în regulamente specifice privind dezvoltarea carierei judecătorului - selecţie, numire, 

promovare şi avansare, formare, evaluarea performanţei şi responsabilitatea disciplinară a judecătorilor. 

Respectarea acestor criterii are un impact pozitiv asupra menţinerii unui climat de integritate judiciară 

în fiecare sistem, acest lucru fiind valabil indiferent de reglementările speciale adoptate. La nivel instituţional, 

considerăm că sistemul judiciar însuşi ar trebui, în esenţă, să fie responsabil de dezvoltarea carierei 

judecătorilor, inclusiv prin programe de formare prin instituţii de formare judiciară autonome. În ceea ce 

priveşte selecţia, numirea şi promovarea judecătorilor, considerăm că este foarte important ca procesul să se 

bazeze pe constatări obiective cu privire la abilităţile legale şi extra-legale ale candidaţilor. Deciziile ar trebui 

să fie bazate pe merite şi ar trebui luate de organisme ne-politice, din care să facă parte majoritar persoane din 

sistemul judiciar. Indiferent de metoda adoptată ar trebui să se asigure obiectivitatea şi transparenţa procesului. 

Publicul larg ar trebui să aibă acces la informaţiile generale cu privire la procedura de selecţie şi de numire. 

Apoi, sub nicio formă lupta împotriva corupţiei în rândul judecătorilor nu ar trebui să conducă la 

interferenţa unui serviciu secret în justiţie. Corupţia în rândul judecătorilor este o infracţiune şi prin urmare ar 

trebui tratată în cadrul stabilit de lege. Procesul prin care toţi judecătorii sunt evaluaţi din punct de vedere al 

corupţiei, iar cei care nu trec evaluarea sunt eliberaţi din funcţie şi posibil trimişi în judecată, poate fi 

instrumentalizat şi astfel utilizat în mod incorect pentru a elimina judecătorii indezirabili politic. Simplul fapt 

de a fi judecător în România în care sistemul judiciar este compromis la nivel sistemic este, din punct de vedere 

al standardelor democratice, insuficient pentru a stabili responsabilitatea individuală a judecătorilor. În cele 

din urmă, procedurile disciplinare reprezintă un mecanism de reglementare important în combaterea corupţiei, 

proceduri disciplinare care ar trebui să fie întotdeauna puse în practică de organisme judiciare. Astfel nu numai 

că se instituie un instrument de auto-reglementare a sistemului judiciar, ci se garantează în acelaşi timp că 

persoanele cu experienţa profesională necesară evaluează dacă un anumit comportament ar trebui să atragă 

după sine o răspundere disciplinară şi, în cazul în care acest lucru este necesar, care este sancţiunea cea mai 

potrivită şi proporţională. Mai mult, judecătorii ar trebui să aibă întotdeauna dreptul să conteste în faţa unui 

organ judiciar sancţiunile disciplinare care le sunt aplicate. Toate sub corolarul unei conduite morale 

impecabile a magistraților. 

2.3. Principii directoare cu privire la conduita etică. Practic într-o democrație consolidată, cadrul de 

reglementare menţionat anterior, este însoţit de un set de principii directoare privind conduita etică. De regulă, 

aceste principii ar trebui elaborate, fie de un organism de auto-guvernare judiciară, fie de principala asociaţie 

a judecătorilor. La fel de important ca elaborarea și adoptarea acestor reguli, este, în mod clar, ca ele să fie 

asumate de judecători, dacă sunt înţelese şi aplicate în practică. Pentru a atinge acest scop, este sarcina 

autorităţilor competente să ofere îndrumarea adecvată judecătorilor, cu privire la modul în care ar trebui să se 

comporte, atunci când se confruntă cu dileme etice specifice. Această îndrumare ar trebui oferită  chiar din 

interiorul sistemului judiciar. O posibilitate, este punerea la dispoziţia judecătorilor a unor materiale în format 

electronic sau fizic, cu privire la comportamentul cel mai adecvat în situaţii concrete. Pe baza acestor materiale, 

pot avea loc discuţii la intervale regulate, cu membrii fiecărei instanţe. În plus, considerăm că un aspect vital 

al implementării unei veritabile culturi a integrităţii în sistemul judiciar, este furnizarea unei instruiri adecvate 

cu privire la conduita etică. Ar trebui să fie datoria fiecărui judecător, indiferent de vârstă sau experienţă, să 

participe în mod regulat la astfel de instruiri. Aceste instruiri ar putea să se desfăşoare în formate mai puţin 

formale, în grupuri colegiale. Schimbul de experienţă şi discuţiile între colegi, sub îndrumare, par să fie 

mijloace eficiente de a menţine gradul de conştientizare cu privire la pericolele corupţiei. O chestiune extrem 

de sensibilă, este evitarea conflictelor de interese prin adoptarea unor măsuri de protecţie sistemice, pentru a 

evita situaţiile în care un judecător judecă un caz în care are interese personale sau financiare directe sau 

indirecte, care ar putea fi afectate de decizia sa. Orice act de acceptare a unui cadou din partea unui judecător, 

în legătură cu îndeplinirea sarcinilor sale judiciare, poate fi percepută ca folos necuvenit. De aceea, trebuiesc 

stabilite reguli cu privire la acceptarea unor atenţii sau a altor beneficii de către judecători, în exercitarea 

profesiei lor. Stabilirea unor praguri scăzute privind valoarea, pe de o parte, precum şi definirea a ceea ce poate 

fi acceptat din politeţe, pe de altă parte, pot  da judecătorilor indicaţii clare şi uşor de înţeles, în special atunci 
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când sunt însoţite de recomandări referitoare la modul în care ar trebui să procedeze atunci când au primit un 

dar nepotrivit.  

Un alt aspect, des reglementat cu privire la conduita unui judecător, este legat de activităţile sale în 

afara instanţei şi modul în care ar trebui să se comporte în viaţa privată. Aceste reguli pot să prevadă 

implementarea şi îmbunătăţirea unui sistem de declarare a averilor, astfel încât să se ţină evidenţa regulată a 

veniturilor şi altor bunuri ale judecătorilor. De asemenea, existenţa unui organism specific din interiorul sau 

din afara sistemului judiciar, însărcinat cu verificarea depunerii şi corectitudinii acestor declaraţii. 

Nerespectarea acestor reguli poate constitui abateri administrative sau infracţiuni disciplinare. Un sistem solid 

de declarare a averilor poate contribui la identificarea şi, ulterior, la evitarea conflictelor de interese, dacă se 

iau măsurile relevante, şi astfel pot conduce la o mai mare transparenţă în interiorul sistemului judiciar, 

contribuind la menţinerea unui climat de integritate judiciară. Cu toate acestea, în vederea respectării dreptului 

la confidenţialitate a judecătorului şi a dreptului la confidenţialitate a membrilor familiei acestuia, 

implementarea unui astfel de sistem ar trebui întotdeauna să fie în strictă conformitate cu principiul 

proporţionalităţii. Primul element al acestuia este chestiunea necesităţii astfel încât această obligaţie să nu mai 

fie percepută ca o intruziune nejustificată în viaţa lor personală. 

O altă măsură eficientă împotriva judecătorilor potenţial corupţi care judecă un dosar este principiul 

judecătorului natural. Repartizarea dosarelor se poate face fie electronic, fie pe baza unei scheme anuale de 

repartizare a dosarelor, elaborată de instanţă. Criteriile obiective pentru repartizarea dosarelor pot fi alegerea 

prin rotaţie, în funcţie de numele părţilor, instanţe locale, specializări etc. Este important pentru transparenţa 

procesului, şi astfel pentru reputaţia sistemului judiciar, ca acest sistem să nu poată fi manipulat. Această 

abordare soft cu privire la repartizarea dosarelor este perfect legitimă atâta timp cât sistemul ales asigură în 

practică administrarea corectă şi eficientă a justiţiei, sporind astfel încrederea publicului în integritatea 

sistemului judiciar. În orice caz, potenţialele conflicte de interese ale judecătorilor nu sunt în mod automat 

eliminate de un sistem de repartizare aleatorie a dosarelor. De fapt, repartizarea aleatorie poate duce la 

repartizarea unui dosar către un judecător care e rudă apropiată cu una dintre părţi. De aceea este important 

pentru fiecare sistem judiciar să aibă reguli solide cu privire la recuzarea sau auto-recuzarea judecătorilor în 

situaţia unui potenţial subiectivism într-un anumit dosar. Cu toate acestea, punctul cu adevărat vital pentru 

gradul de integritate judiciară a unui anumit stat este implementarea şi aplicarea regulilor de recuzare și auto-

recuzare. Fenomenul reticenţei judecătorilor în a se autorecuza, perceput ca fiind dezonorant, este unul normal 

atâta timp cât ca orice judecător poate să recunoască o potenţială situaţie de imparţialitate într-un anumit dosar. 

Acest lucru se poate face prin reamintirea regulată a acestei reguli, prin consiliere individuală sau de grup pe 

teme de conduită etică şi/sau instruire formală la locul de muncă. Este important să amintim, totuşi, că aceste 

măsuri nu trebuie să afecteze eficienţa judiciară însă responsabilitatea trebuie să fie asumată de către fiecare 

magistrat. 

2.4. Responsabilitatea fiecărui judecător de a acţiona împotriva corupţiei în sistemul judiciar. Pe 

lângă existenţa unui cadru cuprinzător şi a unor principii directoare etice, un aspect la fel de important pentru 

eficienţa acestuia depinde de dorinţa fiecărui judecător de a aplica aceste reguli în activitatea sa zilnică. Fiecare 

judecător poartă o responsabilitate personală, nu numai pentru propriul său comportament, ci şi pentru sistemul 

judiciar ca întreg. Judecătorii, în calitate de deţinători ai unei funcţii publice, au obligaţia de a raporta către 

autorităţile judiciare competente actele pe care le descoperă în îndeplinirea îndatoririlor lor, în special a actelor 

de corupţie comise de colegi. Judecătorii, care şi-au asumat responsabilitatea pentru integritatea sistemului 

judiciar, nu ar trebui chestionaţi cu privire la loialitatea pe care o vor avea în viitoarea lor carieră, indiferent 

dacă îngrijorările acestora s-au dovedit sau nu a fi fondate, în baza analizei. În acelaşi timp, autorităţile în 

atenţia cărora sunt aduse aceste cazuri, ar trebui să manifeste întotdeauna atenţie în investigarea unor astfel de 

acuzaţii. Evident, pedepsele penale, administrative sau disciplinare adecvate pentru un comportament corupt 

din partea unui judecător, şi sentinţele severe pronunţate împotriva judecătorilor corupţi pot servi ca un 

inhibitor puternic şi astfel pot avea un efect preventiv. Actele de corupţie comise de un judecător ar trebui 

tratate în conformitate cu principiul proporţionalităţii şi ţinând cont de gravitatea lor. Acestea pot fi sancţionate 

cu o măsură de eliberare din funcţie a judecătorului sau cu o altă măsură disciplinară conform procedurilor 

disciplinare. Faptele penale trebuie sancţionate cu pedepse conform legii penale, chiar şi cu pedeapsa cu 

închisoarea. Gravitatea unei fapte penale poate fi analizată în special prin impactul acesteia asupra încrederii 

publicului larg în sistemul judiciar. Problema combaterii şi  prevenirii corupţiei în rândul judecătorilor nu este 

legată atât de mult de definirea infracţiunilor de corupţie penală, administrativă sau disciplinară şi a pedepselor, 

ci mai degrabă investigarea, acuzarea şi judecarea oficialilor corupţi de la nivel înalt, inclusiv a judecătorilor. 

Este extrem de importantă evitarea impresia extrem de dăunătoare potrivit căreia cu cât un funcţionar public 

presupus corupt este mai bine poziţionat, mai educat şi mai bine apărat, cu atât beneficiază de imunitate de 

facto. În funcţie de istoria, tradiţiile şi structura administrativă a unui anumit stat, precum şi de dimensiunea 

reală a corupţiei în interiorul sistemului, poate fi necesară înfiinţarea unor organisme de investigare specializate 
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şi a unor procurori specializaţi care să lupte împotriva corupţiei în rândul judecătorilor. Utilizarea corectă a 

mecanismelor şi instrumentelor de cooperare internaţională în domeniul prevenirii corupţiei în rândul 

judecătorilor poate fi de asemenea un factor preventiv puternic. Sistemul judiciar poate beneficia de 

recomandări prin rapoartele de evaluare cu recomandări specifice din partea instituţiilor internaţionale sau 

regionale. De regulă, aceste rapoarte se bazează pe mecanisme de monitorizare bine reflectate, care implică 

vizite în teren şi implicarea unor experţi calificaţi din partea instituţiilor de monitorizare. 

S-a subliniat deja că sistemul judiciar, ca a treia putere a statului, este într-o oarecare măsură limitată 

în ceea ce priveşte politica de informare de obligaţii specifice care îl împiedică să răspundă eficient la critici 

venite din exterior. Aceste obligaţii sunt: obligaţia la discreţie, inclusiv dreptul la un proces corect şi 

respectarea prezumţiei de nevinovăţie, precum şi obligaţia la a fi rezervat. În afara sistemului judiciar, 

comportamentul altor grupuri profesionale joacă un rol important printre factorii care conduc la percepţii de 

corupţie în rândul judecătorilor. De exemplu, în dosarele pe rol nu este deloc neobişnuit ca procurorii şi avocaţii 

să utilizeze tactici, cum ar fi acuzaţiile în media, pentru a influenţa opinia publică. În principiu, sistemul 

judiciar trebuie să accepte faptul că criticile sunt o parte a dialogului dintre cele trei puteri ale statului şi cu 

societatea ca întreg, unde media liberă joacă un rol indispensabil. Cu toate acestea, există o delimitare clară 

între libertatea de expresie şi criticile legitime pe de o parte, şi lipsa de respect şi presiuni asupra sistemului 

judiciar pe de altă parte. Politicienii, alţi funcţionari din poziţii publice sau media, mai ales în dosarele pe rol, 

nu ar trebui să utilizeze argumente simpliste, populiste, sau demagogice şi să dezinformeze în mod deliberat 

publicul, aducând critici iresponsabile sistemului judiciar şi nerespectând principiul prezumţiei de nevinovăţie. 

În consecinţă, acestea pot crea o atmosferă de neîncredere publică în sistemul judiciar şi pot, în anumite cazuri, 

să încalce principiul unui proces echitabil stabilit prin Articolul 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor 

Omului. Există câteva mecanisme de îmbunătăţire a legitimităţii şi transparenţei sistemului judiciar, şi prin 

aceasta a încrederii publicului în sistemul judiciar. Acestea pot fi sintetizate prin necesitatea unei politici de 

informare pro-active, cum ar fi furnizarea de informaţii generale privind funcţionarea sistemului judiciar şi 

informarea publicului în cazuri sensibile în care există un „iz” de corupţie. 

Un alt aspect deloc de neglijat, necesitatea dialogului cu toţi factorii interesaţi din sistemul de justiţie. 

Pentru a promova transparenţa şi încrederea publicului este responsabilitatea judecătorilor să utilizeze un 

limbaj accesibil, simplu şi clar în proceduri şi în sentinţe. Preşedinţii de instanţe joacă un rol vital în 

îmbunătăţirea gradului de transparenţă în instanţele respective. Inclusiv cu privire la dosarele pe rol. Uneori, 

informarea promptă şi regulată este esenţială chiar şi înainte de pronunţarea verdictului. Aceasta poate lua 

forma unui comunicat de presă sau a unui interviu. Totuşi, transparenţa şi încrederea publicului în sistemul 

judiciar nu sunt încurajate doar printr-o abordare pro-activă a presei şi a publicului general, ci într-o măsură 

semnificativă prin modul în care sunt trataţi participanţii la procedurile din instanţă. Un judecător care îşi 

explică deciziile într-un mod inteligibil va genera un sentiment de tratament echitabil chiar şi din partea celui 

care de fapt a pierdut procesul. De asemenea, considerăm că este extrem de important pentru percepţia asupra 

unui sistem judiciar transparent, echitabil şi imparţial ca judecătorii şi avocaţii, precum şi procurorii publici, 

să menţină un dialog permanent, respectându-şi funcţiile şi rolurile profesionale distincte şi mai ales principiul 

independenţei sistemului judiciar. 

Tendinţa care poate fi observată de a încerca subminarea sistemelor de justiţie reprezintă o ameninţare 

reală la adresa principiilor statului de drept şi funcţionării corespunzătoare a unei societăţi democratice. Fără 

a lua în considerare intenţiile de îngrădire a comentariilor justificate din parte publicului în legătură cu 

activitatea instanţelor, rolul de protejare a poziţiei constituţionale pe care o are sistemul judiciar revine nu doar 

judecătorilor, ci şi reprezentanţilor puterilor executivă şi legislativă, reprezentanţilor societăţii civile, mass-

media. Criticile exprimate în mod public la adresa sistemului judiciar sunt cel mai adesea identice cu 

concluziile multor alte conferinţe, colocvii sau mese rotunde, şi anume că deşi s-au realizat progrese în 

organizarea şi funcţionarea puterii judecătoreşti, lipsa de credibilitate în justiţie este de notorietate, iar analiza 

profundă a cauzelor care generează lipsa de credibilitate în justiţie ne dezvăluie carenţele de fond ale sistemului 

nostru judiciar şi care, într-adevăr, pot favoriza presiuni politice şi corupţie în rândul magistraţilor. De regulă, 

astfel după cum s-a întâmplat şi la Conferinţa naţională cu participare internaţională, organizată de 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău „Devianță și criminalitate. Evoluție, tendințe și perspective” - 

Ediția 5/2019, la care am participat, invitat de bunul meu prieten, conf. univ. dr. Niță Nelu, se abordează cu 

precădere teme cum ar fi numirea, promovarea și verificarea calităţii activităţii judecătorilor, salarizarea 

specială, rolul CSM etc. 

Acestea reprezintă, dincolo de alte considerante morale, modul nostru de a aborda o problemă delicată 

pentru care voi stârni critici. Este vorba despre o chestiune delicată. Și anume, dacă toate problemele de 

organizare şi funcţionare sunt rezolvate corespunzător sau chiar optim - salarii și pensii similare magistraților 

de la Munchen - asigură ele calitatea şi corectitudinea soluţiilor adoptate? Pun această întrebare din perspectiva 

faptului că independenţa şi credibilitatea justiţiei trebuie apreciată nu doar în raport cu normele de organizare 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 9. Issue 1/2020 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Ruxandra Ioana BĂDESCU 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

şi funcţionare a puterii judecătoreşti, ci, mai cu seamă, în funcţie de rezultatul lor, calitatea şi corectitudinea 

soluţiilor. Răspunsul negativ îl aflăm nu numai din studii și lucrări, statistici, bilanțuri festive ori cu ocazia 

numirii în funcții de conducere a magistraților, cât din părerea onestă a justițiabililor. Or, corectitudinea 

soluţiilor este asigurată numai şi numai dacă cel care judecă este capabil să fie imparţial, deci dacă poate face 

dreptate. Imparţialitatea este condiţia unei justiţii corecte, drepte. Numai o justiţie imparţială poate fi 

independentă şi dreaptă. Astfel după cum am spus de multe ori Justiţia, judecătorii pot fi, şi unii sunt respectaţi, 

nu pentru ceea ce sunt, ci pentru ceea ce ar trebui să fie. Îmi aduc aminte din activitatea mea de avocat, de o 

formulă pe care a folosit-o un om simplu de la ţară adresându-se instanţei. El nu s-a adresat cu formula clasică 

onorată instanţă, ci cu sintagma onorată lege. În faţa lui el, omul de rând, justiţiabilul, a văzut LEGEA în 

numele căreia îşi căuta dreptatea, iar persoanele care erau în faţa lui reprezentau legea care pentru el era un 

lucru sfânt. Mai târziu mi-am dat seama că de fapt asistasem la un exemplu concret la ceea ce în doctrină 

numim depersonalizarea puterii. Depersonalizarea puterii judecătoreşti [10]. Justițiabilul nostru era interesat 

ca justiţia, judecătorii să facă dreptate, adică să fie imparţiali, să aplice cu dreptate, imparţial şi în lumina 

adevărului legea. Or imparţialitatea nu este asigurată nici de salariu, nici de cine face numirile sau de cine 

controlează activitatea lor, ci de caracter. De conștiința, de ţinuta morală a celui care judecă. Numai că această 

adevărată problemă a construcţiei caracterului, a conştiinţei judecătorilor nu se realizează studiind codurile 

deontologice, se dobândește în familie, școală, facultate. În această accepțiune, de fapt, noi ne ocupăm numai 

de aspectele pur tehnice, materiale şi mai puţin sau deloc de cele spirituale. Sau altfel spus, noi  cultivăm doar 

frica, numai teama de eventualele sancţiuni pe care legea le prevede, şi uităm total de dimensiunea sacră a 

justiției.  

 

3. Desacralizarea și resacralizarea justiției în secolul XXI 

 

Se mai poate vorbi astăzi, într-o lume secularizată, de sacralitatea actului de justiţie? Care este legătura 

dintre sacralitate şi activitatea umană de împărţire a dreptăţii? [11]. Chestiunea în discuție, privind caracterul 

special al activităţii de justiţie, de stabilire a adevărului legal şi mai ales responsabilitatea morală, cu totul 

specială a judecătorilor, nu este absolut nouă [12]. Formula a lui Proudhom, potrivit căreia „Justiţia este 

anonimatul lui Dumnezeu”, relevă misterul înţelepciunii divine, care se exprimă chiar şi în cazul oamenilor 

care nu sunt de acord cu ea”, îşi păstrează și astăzi valabilitatea. Mărturisesc, că nu numai autorii precitați m-

au îndemnat să purced asupra acestei probleme, ci și operele lui Mircea Eliade, Basarab Nicolescu, Dumitru 

Constantin Dulcan, dar și recent, reflecţiile Domnului Academician Alexandru Surdu, despre Esența și 

valoarea socială a activității de înfăptuire a justiției, ale Domnilor Profesori  universitari, Mircea Duțu despre 

Religiozitatea dreptului și sacralitatea justiției în dezbaterea contemporană de idei, Nicolae Popa, asupra 

Dreptului, moralei și conștiinței juridice, Ioan Chelaru, Despre sacru și profan în înfăptuirea dreptății, rostite 

cu prilejul lansării cărții Domnului Prof. univ. dr. Ioan Alexandru, Despre sacralitatea justiției [13]. 

În mod tradiţional, justiţia se face în numele lui Dumnezeu. Ea a apărut dintr-un univers de 

verticalitate, coborând de la stăpânul suprem către rege, care o exercită printr-o delegare divină, iar cei ce 

împart justiţia sunt răspunzători în faţa lui Dumnezeu. Chiar și atunci când statul devine laic, aparatul justiţiei 

îşi păstrează caracterul ierarhic, prin simbolistica dreptului și justiției, întrucât omul este și un homo 

symbolicum pentru că, nimic din ceea ce este în afara sa, nu poate fi cunoscut decât prin descifrarea unor 

semnificații transmise prin semne [14]. În concepția lui Ernst Cassirer „marii ganditori, care au descris omul 

ca animal rațional, nu au fost niște empiriști, și nu au avut intenția de a oferi o reprezentare empirică despre 

natura omului. In definiția lor ei au exprimat, mai degrabă, un imperativ moral fundamental. In mare masură, 

conceptul de rațiune nu este menit să cuprindă în plinătatea și multitudinea lor formele culturii. Aceste forme, 

sunt toate forme simbolice și, ca urmare, ar trebui să definim omul nu ca animal rațional, ci ca animal 

simbolic”. In felul acesta putem să-i indicăm diferența specifică și să aflăm noua cale care i s-a deschis: calea 

civilizației, unde dreptul însuși este, alături de știință, artă și religie, o mare configurație simbolică. Exempli 

gratia, din simbolistica tradițională a lumii juridice - ca arsenal de semne reprezentative - am putea 

enumera: Themis cu balanța justițiară. Themis, în mitologia greacă, este zeița dreptății. Ea poartă în toate 

reprezentările sale balanța dreptății, fiind considerată personificarea ordinii divine și a legii, - roba 

judecătorului, bara din sala de judecată, cătușele, etc. În viața socială, ea invocă specificitatea juridică, 

reprezentativitatea și legitimitatea, intangibilitatea și sacralitatea, conferă putere și expresivitate, luminează și 

instituie semnificații și sensuri, provoacă reacții emoționale, solidarizează și învrăjbește, manipulează și incită 

la acțiune.  

În același timp, această simbolistică își asumă, implicit sau explicit, o anumită viziune, atât asupra 

dreptului și justiției, cât și asupra cunoașterii juridice [15]. Din multitudinea reperelor istorice s-ar putea reține, 

într-o ordine mai mult sau mai puțin istorică: Hammurabi, făuritorul Codului din porunca și sub protecția zeului 

Samaș - zeul soarelui, pentru ca să dea în țară puterea dreptății ca să nimicesc pe cel rău și viclean, ca cel 
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puternic să nu asuprească pe cel slab, ca să mă înfățișez oamenilor asemenea Soarelui spre a lumina țara”. La 

noi, la români, judecătorul şi judecata au continuat să fie permanent raportate, într-o formă sau alta, la 

divinitate. Chiar dacă începând cu epoca Regulamentelor organice, hotărârile nu s-au mai dat în numele 

divinităţii, ci în „numele Domnului (domnitorului)”, al regelui, al poporului sau al legii, au fost menţinute şi 

reglementate întotdeauna, cu excepţia perioadei regimului comunist care, cu o argumentaţie halucinantă, a 

înfrânat tendinţa de a se absolutiza această idee a sacralităţii justiţiei, trimiteri la divinitate. Astfel, toate legile 

de organizare judecătorească au prevăzut obligaţia judecătorului de a depune jurământ. Jurământul, cu excepţia 

arătată, fie era depus faţă de divinitate, fie apela la ajutorul divinităţii prin formula „aşa să-mi ajute Dumnezeu”, 

prezentă inclusiv în actuala reglementare a Legii nr. 303/2004 a statutului judecătorilor şi procurorilor. „Justiția 

vine din afară, de sus, e de aceeași natură și proveniență ca Verbul care a creat Lumea. Iubirea este forța 

elementară de justiție. De aceea în locul balanței de prăvălie, emblema cea mai vorbitoare a justiției, ar fi o 

inimă înaripată, în zbor pe cerul înstelat” susținea cu tăria caracteristică Eugeniu Speranția [16]. 

Pornind de la aceste considerante introductive, și de la titlul prezentei secțiuni, vom încerca să cercetăm 

noţiunea de judecător - judecată, însă nu prin prisma sensului instituţional al acestora ori a conturului lor 

determinat legislativ. Nu ne interesează, aici şi acum, nici organizarea judiciară, respectiv cadrul de exercitare 

a funcţiei de către judecător şi nici procesul efectiv de aplicare a unor norme legale, procedurale, de către 

acelaşi judecător. Ne interesează capacitatea judecătorului de a răspunde nevoii de dreptate a omului, membru 

al unei societăţi date, măsura în care judecătorul este credibil şi că, prin decizia sa, ajutat de Dumnezeul invocat 

prin jurământul depus anterior exercitării funcţiei, a găsit calea dreaptă, cerută şi aşteptată de omul venit la 

judecata sa. De aceea, vom încerca să desluşim judecătorul şi activitatea sa de judecată, din perspectiva nevoii 

de dreptate a omului, prin ceea ce ar trebui să reprezinte judecătorul în conştiinţa celor ce vin la judecata sa şi, 

nu în ultimul rând, prin ceea ce ar trebui să reprezinte judecătorul în chiar conştiinţa sa. Am urmărit ca prin 

scurta incursiune să arătăm că deşi sistemul actual de justiţie, ca serviciu public, este unul eminamente laic, cu 

excepţia evocată deja a jurământului judecătorilor la numirea în funcţie, dar şi a jurământului martorilor în 

proces, nu putem nega o aşteptare divină din partea celui judecat, în sensul apropierii cât mai mult posibil a 

judecăţii judecătorului pământean, de dreptatea judecătorului divin, pentru simplul motiv că judecătorul divin 

nu greşeşte niciodată. „I-a dat Dumnezeu după suflet”, „Dumnezeu nu dă cu parul”, „Dumnezeu nu doarme”, 

sunt doar câteva dintre expresiile cu care ne întâlnim frecvent, a căror provenienţă se pierde în negura timpului 

şi prin care oamenii îşi exprimă, practic, credinţa lor neţărmurită că Dumnezeu face întotdeauna dreptate şi că 

niciodată nu greşeşte.  

Ar constitui o blasfemie să îl identifici pe judecătorul pământean, cu judecătorul suprem. Dar, pentru 

că oamenii, în scurta, tumultuoasa şi conflictuala lor viaţă, nu au timp ori nu se limitează la a aştepta un semn 

sau judecată divine pentru rezolvarea numeroaselor lor dispute, apelează la judecătorul om. Tocmai pentru că 

este om, judecătorul pământean este supus greşelii. Pentru a limita pe cât posibil probabilitatea greşelii de 

judecată, pentru a credibiliza judecata judecătorului om şi a o impune, conducătorii societăţilor omeneşti au 

înţeles nevoia numirii în funcţia de judecător a unor persoane cu însuşiri deosebite, cu reputaţie şi autoritate 

morală, cărora le-au pretins prin legi, comportament ireproşabil nu numai la momentul învestirii ci şi, sau mai 

cu seamă, după numirea în funcţie. Enumerarea anterioară, doar a unei mici părţi din totalul însuşirilor pretinse 

de oameni semenului lor judecător ne poate dovedi cât de mari sunt pretenţiile şi aşteptările de la cel chemat 

să judece pe alţii. Concluzionând, istoric vorbind, judecătorii au apărut înaintea legiuitorului laic, ceea ce 

înseamnă că justiţia a fost primul element al vieţii sociale. Ea exprimă etica socială a unui anumit moment şi 

presupune credibilitate. Organizarea judecătorească moşteneşte ca demnitate şi eficacitate valoarea 

primordială care este acordată principiilor ce garantează coeziunea socială, practic supravieţuirea societăţii 

omeneşti [17]. 

Până aici, textul nostru a cuprins referiri la sacralitatea justiției. Numai că realitatea ne obligă să vedem 

și reverul medaliei, monstruoasa desacralizare a justiției și a înfăptuitorului acesteia, judecătorul. Contradicţia 

fundamentală cu care ne confruntăm în societatea românească de azi este dată de faptul că hotărârile 

judecătoreşti pe care suntem chemaţi să le aplicăm fără crâcnire constituie rezultatul activităţii unor persoane, 

judecătorii, pe care cetăţeanul, la nivel de masă, îi dispreţuieşte, poate îi şi urăşte, poate nu, dar cu siguranţă 

nu îi creditează cu acea încredere indispensabilă unui act de judecată, încredere care până la urmă constituie 

raţiunea de a fi a sistemului judiciar şi a judecătorului. Şi atunci, dacă eu cetăţean nu am deloc încredere în el 

şi în corectitudinea judecăţii lui, de ce l-aş considera pe judecător un fel de Dumnezeu al dreptăţii pe Pământ? 

Ce m-ar împiedica să crâcnesc şi să mă revolt împotriva judecăţii lui? Cu ce justifică el o asemenea pretenţie, 

când eu sunt martorul anonim al unor atitudini discreţionare şi sfidătoare repetate, în care, de exemplu, naşul 

judecător nu are o problemă de a judeca pe finul său avocat sau chiar parte în dosar, ori concubinul judecător 

pe concubina avocat ori parte? De ce să-l cred Dumnezeul dreptăţii pe Pământ, când el, acoperit de sistemul 

său, cu aroganţă este interesat doar de măsura în care se vede el pe sine imparţial, nu de măsura sau dacă eu 

împricinat îl văd imparţial în judecată? De ce? Pornind de la aceste nedumeriri, va trebui să găsim răspuns 
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unor alte inevitabile întrebări: are dreptul cetăţeanul să pretindă o judecată imparţială? Are obligaţia Statul să 

asigure cetăţeanului o judecată imparţială? Are dreptul cetăţeanul să se revolte dacă nu i se asigură o judecată 

imparţială? Are obligaţia cetăţeanul să respecte statul de drept, supunându-se hotărârii date de judecător? 

Răspunsul acestor întrebări este unul singur, afirmativ, el devoalând totuşi aceeaşi flagrantă contradicţie a 

societăţii româneşti: acceptarea de către cetăţean a exigenţelor unui stat de drept, dar contestarea făţişă şi dură 

a celor chemaţi să contureze dimensiunile statului de drept, în speţa de faţă, a judecătorilor. Rămâne la 

înţelepciunea celor care ştiu, pot şi vor să mai repare ceva, să redea românului încrederea în judecata dreaptă 

a semenilor săi şi să îl determine pe judecătorul român să conştientizeze că nu este nicidecum Dumnezeul 

dreptăţii pe pământ, ci doar un om supus greşelii care a cerut prin jurământ ajutor divin pentru a-l lumina într-

o cât mai dreaptă judecată a semenilor săi. Că altfel ce?, ar putea întreba plictisit un judecător prea puţin 

preocupat de aspecte de natura celor relevate aici prin succintele considerente de mai sus. Răspunsul, credem 

noi, este simplu şi destul de previzibil: „cetatea” va începe să se întrebe tot mai serios ce rost mai are să întreţină 

un costisitor şi necredibil judecător şi să respingă, sub diferite forme şi pretexte, judecata celui în care nu mai 

are pic de încredere, a judecătorului. 

Situaţia de azi nu s-a creat peste noapte. Sunt multe lucruri care au contribuit la această criză, poate şi 

frământările din sistemul judiciar, poate şi lipsa de coeziune, poate şi excesele din anumite cazuri care au fost 

mediatizate şi toate acestea au alcătuit un cocktail şi l-a acutizat prin lipsă de implicare şi prin ascunderea 

problemelor grave de sistem, de structură. Cauzele ce au generat şi întreţin această înspăimântătoare realitate 

sunt multiple şi se pot imputa în mai mare sau mai mică măsură: magistraților înşişi, prin prestaţia personală 

dar şi de grup, decidenţilor politici permanent dispuşi la puncte electorale în dauna judecătorilor, mijloacelor 

media avide de rating, intermediarilor justiţiei, autori în principal ai unui cutumiar „folclor” ţesut în defavoarea 

judecătorilor, moravurile societăţii şi nu în ultimul rând, mai nou, confuzia şi aroganţa reprezentanţilor Uniunii 

Europene în legătură cu judecătorul şi judecata în România. Noul Mare Prieten de la Vest, imaculata UE, 

controlată de state cu interese profund contrare cu ale noastre, ne dă lecții de stat de drept și face tot ce poate 

să păstreze acest neam în sărăcie pentru că dorește resursele, creierele și forța de muncă ieftină și calificată. Și 

ne trage de urechi și ne face corupți, fără a ține cont că România este stat suveran și că legile de organizare a 

justiției nu sunt domeniu partajat, ci exclusiv național. Iată de ce în formulele concluzive ce vor urma vom 

încerca și unele recomandări, posibile soluții ale metastazei morale care a cuprins societatea. 

 

Concluzii și recomandări 

 

Tendinţele de creştere a diverselor fapte de corupţie în societatea românească, reprezintă un fenomen 

real, ale cărui mecanisme de producere, consecinţe sociale şi moduri de soluţionare, interesează atât factorii 

cu rol de prevenire şi control social, cât şi opinia publică peocupată de diminuarea acestui „flagel", în diferite 

sectoare de activitate economică, politică, socială şi administrativă. Din perspectivă socială, corupţia este 

considerată ca fiind principalul factor care a determinat polarizarea societăţii româneşti la două extreme: cei 

săraci - care formează marea majoritate a populaţiei României şi care continuă să creadă în virtuţile moralităţii 

şi respectării legalităţii şi cei bogaţi sau în curs de a se îmbogăţi - între care se numără cei favorizaţi de putere 

sau autorităţi ori care se identifică cu acestea. Aceştia ignoră moralitatea sau legalitatea, utilizând pentru 

satisfacerea intereselor lor tot felul de mijloace ilicite între care, corupţia şi frauda. Între cauzele principale ale 

corupţiei se numără cele care privesc factorii politici şi economici precum: dorinţa celor de la putere de a se 

îmbogăţi rapid asociată cu lipsa de interes a acestora de alupta efectiv împotriva corupţiei ca şi nivelul scăzut 

al salariilor celor care lucrează în sectorul public. Apreciem că toate guvernele care s-au succedat în perioada 

de tranziţie nu au reuşit să reducă simţitor corupţia, ea fiind considerată o adevărată maladie socială care 

afectează nivelul de viaţă al oamenilor. Populaţia se simte cel mai mult afectată de faptele de corupţie, în relaţia 

pe care o are cu unele instituţii publice, cum ar fi cele din sănătate, administraţie publică, vamă, şcoală, poliţie, 

etc. Mai mult, fenomenul de corupţie se manifestă şi în realizarea actului de justiţie, prin presiunile politice şi 

de altă natură asupra magistraţilor, încercările de corupere a unor magistraţi şi traficul de influenţă. 

Din 1989 încoace s-au întâmplat lucruri îngrozitoare. Unele dintre ele au şi explicaţii. Ştim că 

societatea capitalistă este una concurenţială, bătălia economică fiind cumplită, este fără cruţare, nu se 

menajează nimeni în această bătălie pentru pieţe şi resurse. Asistăm la reconfigurări geopolitice şi geostrategice 

semnificative, reţeaua amplificând practic acest conflict. Aşa au apărut ameninţări cu totul şi cu totul noi, care 

nu existaseră până acum. Gradul de interdependenţă a crescut, s-a „spart” bipolaritatea, iar lumea a intrat într-

un fel de haos în vederea unei noi organizări. Noi am trecut puţin de această etapă, însă n-am depăşit-o, fiind 

destul de departe de ceea ce înseamnă noua organizare. Suntem deosebit de vulnerabili. România este o ţară 

care practic a fost distrusă. Cauzele sunt multiple. Putem da vina pe cei „de-afară” care ne-au făcut tot soiul 

de şicane, care au intervenit brutal în organizarea noastră, însă nu cred că acesta este răspunsul. Nu era posibil 

acest lucru fără complicităţi din interior, fără interese personale, sau fără o mare doză de corupție. E adevărat 
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că economia socialistă era una uriaşă cu „picioare de lut”, centralizată, cu planificare, dar funcţiona. România 

avea o piaţă, oamenii aveau loc de muncă, salarii. Problema e că, după reconfigurare, am dat de o piaţă 

europeană extrem de eficientă, concurenţială, dură. Nu poţi să intri în ea oricum şi cu orice. Faptul că dintr-

odată s-a declanşat agresiunea asupra acestui tip de economie socialistă a dus, în primul rând, la distrugerea 

sistemului bancar, concomitent cu privatizarea/distrugerea întreprinderilor în toate marile oraşe ale ţării. Nu 

spun că acele combinate gigantice erau nemaipomenite, însă unele deţineau tehnologie de ultimă oră, utilajele 

importate din Vest fiind încă sigilate în momentul distrugerii acelor coloşi. Totul a fost dat la fier vechi [18]. 

Trecerea asta de la un sistem la altul ţine de o bătălie geopolitică, de un nou tip de război, generat de 

o violenţă politică inexplicabilă. Uitaţi-vă în toată lumea asta, agresiunea a ajuns să vină şi din cultură, deşi în 

cultura adevărată nu poate exista violenţă, deoarece cultura înseamnă valoare, iar valoarea nu generează 

războaie. Practic, vorbim despre violenţa de pe piaţa culturală, alimentată cu „produse” culturale. A invada 

lumea cu produse de acest tip înseamnă a o domina. Filme, cărţi, reţele de socializare, Mai avem apoi violenţa 

financiară, economică, informaţională. România a suportat aceste presiuni mari care, ciudat, sunt justificate. 

Ele vin din această schimbare dintr-un „efect de falie”. Trecerea bruscă la un alt tip de sistem capitalist, aflat 

el însuşi într-o perioadă de aşezare pe alte structuri i-a bulversat pe români. În tot sistemul, sunt dezbateri 

intense vizavi de intervenţionismul statului în economiile ce stau să se prăbuşească.Suntem practic în situaţia 

crizelor din ’29 şi ’39 încheiate cu Al Doilea Război Mondial. Toată nebunia aceasta a creat un comportament 

haotic din care nu mai ştim cum se poate ieşi.  

În acest context internațional, amorf, bolnav, slăbiciunea morală a României contemporane este 

cunoscută. Și avem aici în vedere, marea problemă rămasă, dintotdeauna, aceeași: funcționarea precară a 

statului și recrutarea coruptă a personalului plătit din fonduri publice. În absolut toate epocile istorice, 

angajările în aparatul de stat au constituit o modalitate preferată de a satisface diverse complicități personale 

sau de a recompensa clientela politică, în general, incompetentă profesional și coruptă. Din nefericire, niciodată 

în istoria României nu au existat proceduri de selecție suficient de puternice - care să fie aplicate efectiv și în 

mod universal - astfel încît mecanismele de recrutare a salariaților statului să nu fie înfrînte de dorința 

oamenilor politici de a-și angaja cunoscuții și apropiații. La momentul la care eu termin de corectat această 

lucrare, toată lumea pare de acord că statul trebuie resetat, în condițiile în care, după cîte rezultă din declarațiile 

oficialilor, aproape 70% dintre salariați sunt absolvenți la fără frecvență ai unor universități private. Cu alte 

cuvinte, aparatul de stat, de la toate nivelurile, este constituit din persoane care se află, structural, în zona 

analfabetismului funcțional și a incompetenței profesionale evidente. Presa relatează, încontinuu, despre 

asemenea situații care sînt scandaloase la modul absolut. Situația funcționarilor publici a fost, însă, similară și 

în perioada interbelică, întrucît recrutarea acestora s-a făcut, dintotdeauna, în România, prin nesocotirea 

interesului public. Așadar, indiferent de calitatea membrilor guvernului - în Regatul României, aceștia erau 

absolvenți ai unor prestigioase universități occidentale - starea administrației publice este, astăzi, la fel de 

proastă ca atunci. Căci, ceea ce contează, cu adevărat, mai mult decît calitatea miniștrilor, sunt procedurile 

performante de funcționare ale instituțiilor publice și mecanismele corecte de selecție a funcționarilor publici.” 

Fie și prin această concluzie nemiloasă despre nevoia de resetare a statului spusele lui Tudor Arghezi 

despre un adevăr valabil și azi pentru români: „În vremile îndelungate de mulţumire, de viaţă mediocră şi de 

trîndăvie, se iveşte câte o împrejurare neaşteptată, care te face să citeşti pînă-n fundul sufletului nostru. Şi te-

apucă atunci o disperare de orb, să vezi cît rămîne de făcut, cît nu s-a făcut de către nimeni, şi ţi se pare că e 

nevoie de o jertfă generală, de-o luptă pe toată viaţa, cu toate puterile întunericului şi-ale vrăjmăşiei, pentru 

educarea din nou, între nădejde infinită şi între îndrăzneală generoasă, poporul nostru inteligent şi abandonat” 

[19]. La fel, Nae Ionescu în 1928, polemizînd cu Iorga în chestiunea legalismului practicat de Iuliu Maniu, 

face public un adevăr valabil și azi: „Primul cuvînt cu care a fost salutat domnitorul Cuza, la alegerea lui, a 

fost: «fă ca legea să înlocuiască arbitrariul». Dar această urare nu s-a împlinit nici astăzi, după 80 de ani. Lipsa 

de legalitate este principala cauză pentru care capitalul străin nu se aventurează în ţara noastră. Căci burgheziei 

îi trebuiesc raporturi stabile pentru ca să poată întreprinde, iar această stabilitate nu poate fi asigurată decît de 

respectul legilor; cari ele formează scheletul oricărui stat modern” [20]. 

Aidoma stăteau lucrurile și în vremea lui Mihai Eminescu. Iată ce scria, sfântul poeziei românești, în 

ultimul său articol „Se poate pune întrebarea”: „Dintre proiectele propuse, se înţelege că primează cele 

privitoare la cestiunea agrară şi că merită preferenţă şi întîietate în şirul discuţiunilor parlamentare. Dar o 

cestiune de o importanță, de nu egală cel puţin coordonată celei de mai sus, este a reformei organizaţiei 

judecătoreşti prin admiterea, măcar parţială, a inamovibilităţii. În această privinţă însă, s-a întîmplat ceea ce 

Victor Hugo propunea pentru aducerea în lume a păcii universale. Amic al păcii şi amic al celor ce propagă 

formarea unei legi universale pentru a eterniza pacea, el zice: doresc pacea universală care să-mpace toate 

interesele. Cam astfel, înainte de a se fi votat legea inamovibilităţii, s-au întîmplat remanieri în personalul 

magistraturii, cari seamănă cu mijlocul propus de Victor Hugo pentru întemeierea păcii universale. Dar să 

sperăm că, pe viitor cel puţin şi sub domnia unei noi legi, va înceta obiceiul de-a numi sau demite magistraţi 
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numai pe motivul strîmt că ar fi avut alte convincțiuni politice, căci toate consideraţiunile de partid şi 

personale ar trebui cu desăvîrşire înlăturate cînd e vorba de numiri în magistratură, unde numai interesul 

unei dreptăţi impersonale caută să decidă [21]. Toate cele relatate în acest articol par a fi de actualitate, în 

special problemele justiției. Articolul a avut un efect major, provocând demisia ministrului justiției și apoi 

căderea guvernului Rosetti. Acesta și mai mult decât acesta, ne determină să afirmăm că se știe cine i-a dorit 

moartea și cine a dus la îndeplinire porunca! Dar despre toate, într-un viitor proces al lui Eminescu, precum 

cel al lui Isus sau Socrate, despre care ne documentăm și vom publica, atunci când toată probațiunea va fi gata! 

Trăim în ultimii ani o ruptură aproape fizică a societății românești. Întâmplarea face ca juridicul, în 

înțelesul său larg, de la instituții la acte normative, să fie la baza acestei scindări. Găsim mereu lucruri care să 

alimenteze această stare, fie că vorbim de câmpuri tactice, mai mult sau mai puțin credibile, fie că vorbim de 

proteste, ieșiri publice politice sau simple puncte de vedere, exprimate însă public pe așa-zisele rețele de 

socializare. Consecințele sunt evidente. Nimeni nu mai are încredere în discursul public. Credibilitatea este 

greu sau imposibil de obținut. Nu cred că se poate obține cu tensiuni create și alimentate permanent. 

Normalitatea ar trebui să producă credibilitate. Sau, mai bine zis, normalitatea este premisa credibilității. 

Și mai e ceva, chiar mai grav decât ne putem imagina, fenomenul „brain drain” („exodul de creiere”) ce 

reprezintă una dintre cele mai devastatoare realități cu care se confruntă România de trei decenii!  Cât de 

pustiitor este acest fenomen pentru noi! Sunt creiere tinere și fecunde luate de valul cu putere de țsunami al 

exodului românesc. Sunt creiere alungate de noi cu bună știință. Sunt semne incontestabile ale geniului acestui 

popor împrăștiate în lumea largă cu o inconștiență criminală. Sunt semințe fertile ale viitorimii României pe 

care guvernantii noștri semidocți, trădători din fire ori cumpărați pe un pumn de arginți, le-au risipit în cele 

patru zări cu nesimțirea specifică politicianului român. Trebuie să le vină ăstora odată mintea la cap. Naţia asta 

trebuie să înţeleagă că politicienii pe care-i votează trebuie să fie oameni de calitate care să înţeleagă interesele 

naţionale şi să apere ţara aceasta, pentru că suntem într-un moment de răscruce. Se vrea acum Moldova Mare 

a lui Ştefan, se vorbeşte că Transilvania este altceva decât România. Suntem un stat unitar, poate cel mai 

omogen din Europa. Există o unitate lingvistică de excepţie; limba română nu are dialecte ca în Franţa sau 

Italia, ci graiuri. Toţi românii din lumea asta se înţeleg, vorbesc aceeaşi limbă, în pofida faptului că ne-au 

separat şi ne-au distrus de-atâţia ani. Şi nu mai ştiu de ce acest popor înţelegător şi răbdător este certat ba că 

n-a ieşit la vot, ba că n-a făcut nu-ştiu-ce. Sunt scârbit de ticăloşii ăştia care-şi bat joc de el. Este ca o turmă de 

oi mânată de nişte ciobani tâmpiţi într-o prăpastie. Aici, în această țară, nu se mai poate visa. Aici, în România 

noastră, a murit speranța. Iar de aici, din România de azi, viitorul nu se mai vede. Și nu se mai vede pentru că 

a fost furat! Poate vă veți întreba: „Pentru toate astea, unde sunt vinovații?”  

Vă invit ca, împreună, să avem curajul de a ne privi. Sunt persoane care se rușinează cu trecutul 

familiilor din care fac parte și din acest motiv caută să le uite și să nu se mai intereseze niciodată de ele. Se 

întâmplă ca atunci când faci referire la cineva din trecutul familiei lor, să îți spună că faci o confuzie sau să se 

considere nedreptățite că vin la existența din acestea. Numai dacă ne oprim la acest aspect ne este de ajuns să 

nu dăm uitarii neamul din care facem parte. Iar dacă vom avea în vedere că Hristos a ales să se unească cu 

firea umană, care din cauza păcatului ajunsese o desfrânată, dupa cum spune Sfântul Ioan Gură de Aur, va 

trebui să căutam să aflam numele celor din trecut și să ne rugam pentru ei, indiferent cât de căzuți erau. 

Fundamentul spiritualităţii noastre este credinţa creştină, în legea de supremă nobleţe a lui Hristos, care este 

numită „lege românească” sau „lege strămoşească”. Spiritualitatea poporului român este spiritualitatea noastră, 

trăită la propriu, pe care o simţim şi noi astăzi şi de care nu ne putem despărţi, pentru că ea face parte din fiinţa 

noastră, care trăieşte în comuniune cu Biserica lui Hristos şi urcă în împărăţia veşnică şi plină de frumuseţe, 

lumină şi bucurie a Sfintei Treimi”. 

Ar mai fi ceva de adăugat cu privire la prezent, dar mai ales la viitor, trebuie evidențiată marea ruptură 

cu perioada fondatoare interbelică și devierea decurgând din intervalul 1947-1989, iar lumea juriștilor de azi 

și de mâine ar trebui să răspundă afirmativ pentru a da o șansă reală devenirii dreptului autohton, și anume: 

„mai poate cuprinde dezvoltarea juridică de azi și de mâine a României o autentică dimensiune cultural-

științifică?” Evident, cultura și știința dreptului român sunt profund legate de profesiile juridice și de 

învățământul universitar de profil. Din acest motiv, pe mine ca avocat, mă frapează nesiguranța juridică din 

sistemul juridic din România. Nu se ține cont de jurisprudență, fiecare complet e cu propria interpretare. Chiar dacă invoci 

cazurile altor instanțe de același grad, sentințele nu sunt luate în considerare, fiindcă judecătorii se consideră mai 

importanți decât alții sau, pur și simplu, vor să-și impună propriul punct de vedere. Mi se pare că instanțele noastre 

complică foarte mult dosarele, caută probleme, nu soluții! Nu există o securitate juridică, o comunicare fără obstacole cu 

instanțele. Te pomenești, de exemplu, de la grefieri, cu răspunsuri foarte scurte, nu înțelegi ce vor, dacă pui mâna pe 

telefon să adresezi o întrebare lămuritoare, te pun să faci o corespondență pentru un lucru simplu, banal, sau te invită la 

tribunal, deși le spui că nu ești în localiatate. Iar în tot acest timp, dosarul, de fapt, stă pe loc, iar clientul rămâne în aer. Nu 

trebuie să te lovești de astfel de bariere rigide. Oamenii din sistem trebuie să te ajute, nu să te încurce, să te obstrucționeze. 

Și mai e chestiunea cu aglomerarea incredibilă a instanțelor, există complete care au pe ordinea de zi și câte o sută de 
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dosare! Asta se întâmplă și pentru că dau termene pentru fiecare chichiță, în loc să adune toate documentele la dosar și 

apoi să cheme părțile la judecată. Pentru un dosar la care procedura durează, să spunem, un an și jumătate, ai în alte state 

europene maximum două-trei termene, iar în România te cheamă lunar, să se asigure că nu te plictisești.  

Să tragem semnalul de alarmă asupra crizei de încredere prin care trece Justiția română în prezent și să 

spunem direct că starea de spirit a populației asupra încrederii de care se bucură Justiția în România ultimului 

timp este devastatoare. Experiența istorică de pînă acum i-a convins pe români că această protecție de care se 

bucură la cel mai înalt nivel niște funcționari publici e nefirească. De-a lungul postdecembrismului au fost 

miniștri, premieri, înalți demnitari care au fost forțați să demisioneze pentru lucruri infinit mai puțin grave. 

Majoritatea plângerilor care sunt formulate din partea cetățenilor se referă la anchete ale procurorilor și la 

sentințe considerate nedrepte. Oamenii simpli se confruntă cu abuzuri ale procurorilor și cu sentințe nedrepte 

date de judecători. Dezvăluirile în legătură cu procurorii DNA, cu judecătorii din câmpul tactic sunt percepute 

de oamenii simpli drept confirmări ale viziunii lor asupra Justiției, ca un spațiu al abuzurilor, al nedreptăților 

[22]. „Trăim un moment în care România întreagă parcurge un curs intensiv de drept, curs predat nu de 

teoreticieni ai dreptului, ci de persoane care au interes în soluţionarea propriilor cauze şi de persoane care nu 

au absolvit niciodată cursurile unei facultăţi de drept. Și mai cu seamă, trăim într-un prezent în care se încearcă 

inocularea ideii că Justiţia nu trebuie realizată potrivit principiilor de drept general consacrate, ci potrivit 

indicaţiilor care se desprind din acest curs intensiv de drept, la care participă toată ţara”. Aceasta, deoarece o 

realitate nu se corectează prin simpla ei denunțare ca negativă. Trebuie să vedem și cauzele acestei realități. 

Principala cauză a pasiunii naționale cu care e urmărit acest curs: „Cred că ultima perioadă pe care am parcurs-

o au dovedit din plin cât de mult rău pot să facă justiției comportamente neadecvate sau chiar nelegale, 

comportamente cu nobila misiune de a înfăptui justiția”. Trebuie sesizat și subliniat cel mai periculos fenomen 

cu care se confruntă Justiția română în ultimul timp: criza de încredere: „Pentru că nu putem să ne prefacem 

că nu vedem atunci când sămânța neîncrederii a fost sădită și din păcate începe să dea roade”. Această criză 

de neîncredere nu își are cauza exclusivă în manipulările și minciunile din spațiul public. Dacă suntem lucizi 

asupra cauzei reale, ținînd de sistemul de Justiție din România și observăm obiectiv şi imparţial cauzele sunt 

interiorul sistemului de justiție, aceste cauze sunt de natură a genera suspiciune şi neîncredere şi trebuiesc 

înlăturate.  

Marii, adevărații judecători, cei stăpâniți, ca și adevărații profesioniști din alte domenii de orgoliul 

profesiei, știu că nimic nu poate fi grav pentru profesia pe care ei o iubesc și o slujesc zi de zi decît suspiciunea 

și neîncrederea cetățenilor față de Justiție, față de corectitudinea anchetelor făcute de procurori, în dreptatea 

din sentințe, în echidistanța judecătorului. Magistrații adevărați au început să se neliniștească. Este necesar de 

subliniat că adevărații magistrați sunt conștienți că temeiurile crizei trebuie căutate în primul rînd în 

comportamentele neadecvate, chiar nelegale, ale unor lucrători din Justiție. Și cîtă vreme forțele sănătoase din 

Justiție nu vor lupta pentru curățirea sistemului de uscături, cursul intensiv de drept de pe televiziuni va 

continua să aibă succes, iar criza de neîncredere în magistrați se va adînci. Toate acestea vor avea un impact 

asupra statului social. Noi suntem un stat social alături de altele, din întrega lume. Firește, există legătura 

indisolubilă dintre statul social și statul de drept.  

Acum, spre final, aș ieși puțin din acest cadru strict, al profesiei mele. Am avut șansa - eu așa consider, 

că a fost o șansă - de a trăi în două orânduiri sociale. Și de a exercita, în prima orânduire a vieții mele, răspunderi 

în viața publică, am fost ofițer al Armatei Române. În temeiul acestei experiențe pe care am acumulat-o și eu 

cred - fără a fi exagerat, pasibilă de a putea să tragi anumite concluzii –, că pentru o eficientă viață socială ar 

fi necesare câteva condiții. În primul rând o legislație coerentă și clară. În momentul de față există în România 

aproape 7.000 de legi. Dacă dumneavoastră considerați că oricare dintre noi le putem stăpâni, eu am mari 

îndoieli. Deci legislație clară! A doua condiție: instituții statale puternice. Există o cădere treptată în fața 

ochilor noștri a autorității statale. Pompă, eleganță, rostiri concise sau extinse, dar pe fondul unei receptivități 

scăzute a populației. Pentru că autoritatea statală s-a diminuat. În al treilea rând, o justiție independentă în mod 

real. Păi CSM nu poate să aibă unanimitate numai atunci când repudiază regimul juridic al pensiilor. Ar fi 

trebuit să aibă unanimitate și când trebuia să condamne protocoalele încheiate cu serviciile de informații. Și în 

general, îngăduiți-mi să vă spun, cu titlu strict personal, resimt o mare jenă în legătură cu modul în care anumiți 

reprezentanți ai noștri la scară națională, deci ai juriștilor, se prezintă în viața publică. Mai apoi, cred că este 

nevoie de un corp de oameni care să deservească toate aceste instituții publice de un anumit nivel. Suntem 

între noi și am să spun tranșant: justiție nu se poate face fără să ai un anumit nivel de cultură. Fără așa ceva, 

nu poate fi eficientă. 
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