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MIHAI RÃZVAN UNGUREANU

Mihai Rãzvan Ungureanu (n. 22
septembrie 1968, Iaºi) este un istoric
ºi diplomat român, care a deþinut funcþia
de ministru de externe al României între
anii 2004-2007. În prezent este director
al Serviciului de Informaþii Externe al
României.
A absolvit în anul 1992 Facultatea
de Istorie-Filosofie din cadrul Universitãþii Al.I. Cuza din Iaºi. În perioada
1992-1993 a urmat studii postuniversitare la Oxford Centre
for Hebrew and Jewish Studies din cadrul Universitãþii Oxford,
iar la 27 martie 2004 a obþinut doctoratul în istorie modernã la
Facultatea de Istorie a Universitãþii Al. I. Cuza din Iaºi, cu o
tezã cu tema Convertire ºi integrare în societatea româneascã
la începutul epocii moderne, avându-l ca îndrumãtor ºtiinþific
pe acad. prof. dr. Alexandru Zub.
Dupã absolvirea Facultãþii în anul 1992, Mihai Rãzvan
Ungureanu a devenit pentru o scurtã perioadã profesor la
Liceul de Filologie-Istorie Mihai Eminescu din Iaºi. Din acelaºi
an, este angajat drept cadru didactic universitar de Istoria
modernã a României la Facultatea de Istorie a Universitãþii
Al. I. Cuza din Iaºi, deþinând pe rând urmãtoarele grade
didactice: preparator (1992-1995), asistent (1995-1998), lector
(1998-2004) ºi apoi conferenþiar (2004-2006). În anul 2007,
devine profesor universitar de Istoria modernã a României la
Facultatea de Istorie a Universitãþii din Bucureºti.
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În paralel cu activitatea didacticã, prof. dr. Mihai Rãzvan
Ungureanu a desfãºurat ºi o bogatã activitate ºtiinþificã, fiind
membru al Societãþii Române de Heraldicã, Sigilografie ºi
Genealogie a Academiei Române, filiala Iaºi (din 1993),
membru al board-ului ºtiinþific al Fundaþiei Soros pentru o
Societate Deschisã, Iaºi - Bucureºti (1996-1998), director al
Centrului de Studii Româneºti din Iaºi al Fundaþiei Culturale
Române (1996-1999), membru al European Association for
Jewish Studies din Oxford, Marea Britanie (din 1997), membru
al Consiliului Institutului de Studii Genealogice ºi Heraldicã
Sever Zotta din Iaºi (din 1998) etc.
Mihai-Rãzvan Ungureanu a susþinut cursuri la o serie de
instituþii de învãþãmânt superior din þarã ºi de peste hotare:
profesor invitat (Gast Wissenschaftler) la Departamentul de
Istorie Europeanã, Universitatea Albert-Ludwig din Freiburg
im Breisgau, Germania (1993-1997), profesor asociat la
ªcoala de Studii Slavone ºi Est-Europene, Universitatea din
Londra, Marea Britanie (1996-1998), lector la ªcoala NATO
(SHAPE) din Oberammergau, Germania (2001-2004), lector
asociat la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Administrative
din Bucureºti (din 2002), lector la Centrul de Studii de
Securitate George C. Marshall din Garmisch-Partenkirchen,
Germania (2003-2004).
Este autor a peste 80 de articole ºtiinþifice ºi a 5 volume,
între care: Documente statistice privitoare la oraºul Iaºi (17551828), 2 vol. (Iaºi, 1997), în colaborare cu prof.univ. Ioan
Caprosu, Marea Arhondologie a boierilor Moldovei (Iaºi,
1998); Convertire ºi integrare în societatea româneascã la
începutul epocii moderne (2004); Rumänien (România) în
colaborare cu Thede Kahl ºi Michael Metzeltin (Viena,
Münster, 2006); Întotdeauna loial. Note diplomatice pentru o
Românie modernã (Bucureºti, 2008). Este editor al Revistei
de istorie socialã a Universitãþii Al. I. Cuza, Iaºi (din 1996)
ºi coordonator al colecþiei Historia a Editurii Polirom (din 1998).
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1. Consideraþi cã România de azi este diferitã de cea
anterioarã anului 1989? Din aceastã perspectivã, se poate
vorbi, din perspectiva dumneavoastrã, de o magistraturã
de dinainte de 1989 ºi de una de dupã 1989?
Nu cred cã sistemul legislativ, dupã care un magistrat
judecã, sau cadrul procedural în limitele cãruia este þinut sã
judece poate defini o frontierã de conþinut între activitatea
depusã de acest corp profesional înainte ºi dupã 1989.
România a beneficiat întotdeauna de un corp de oameni
profesioniºti, dedicaþi interpretãrii ºi aplicãrii legii, indiferent
care erau obiectivele de politicã normativã ale societãþii. Cred
cã aceasta ar trebui sã reprezinte starea de normalitate, în
care factorul politic, indiferent de regimul ideologic care îi dã
contur, este responsabil de identificarea ºi normarea acelor
aspecte din viaþa cetãþii pe care le considerã importante pentru
funcþionarea noastrã corectã ca indivizi pãrþi ale unui sistem
social, autoritatea judecãtoreascã fiind chematã sã vegheze
la respectarea normelor edictate. Nu încerc prin aceasta sã
validez etica ansamblului legislativ sub care funcþiona justiþia
românã înainte de anul 1989; cred însã cã nu trebuie sã
responsabilizãm judecãtorii pentru conþinutul nedemocratic al
unora dintre legile regimului trecut sau cu modul în care era
organizatã administrarea actului de justiþie.
Consider însã cã anul 1989 a marcat un punct de cotiturã
în consolidarea identitãþii profesionale ºi în asigurarea
garanþiilor legale pentru funcþionarea imparþialã a puterii
judecãtoreºti. Constituirea organismelor specifice de pregãtire
ºi de organizare profesionalã, prin înfiinþarea Institutului
Naþional al Magistraturii ºi a Consiliului Superior al
Magistraturii, a dat curs unui imperativ social încã actual:
nevoia de a beneficia de serviciile unui corp profesional
puternic, educat ºi suficient de matur pentru a se autoguverna
ºi pentru a recunoaºte limitele democratice ale acestui
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exerciþiu. Garanþiile de independenþã profesionalã conferite
asupra sistemului judiciar nu au fost un capriciu al
efervescenþei postrevoluþionare, ci un imperativ al societãþii
democratice.
2. Ar trebui trecutã cu vederea colaborarea unor
magistraþi cu serviciile Securitãþii, datã fiind experienþa
ºi competenþa acumulatã (ºtiut fiind cã un bun specialist
se formeazã în mulþi ani) sau ar trebui ca aceste persoane
sã fie expuse ºi îndepãrtate din profesie? Soluþia din
Germania de Est, unde, dupã cãderea zidului ºi reunificare, judecãtorii din perioada comunistã au fost
îndepãrtaþi, este cea mai bunã?
Nu cred cã avem voie, ca oameni care am trãit împreunã
aceeaºi istorie, sã aruncãm anatema asupra unui întreg corp
profesional, doar pentru cã a avut neºansa de a lucra într-o
anumitã perioadã istoricã sau sub un anumit regim politic.
Aºa cum actul de justiþie se aplicã particularizat la speþã,
consider cã eventuala implicare a unui judecãtor în activitãþi
de poliþie politicã trebuie analizatã ºi, acolo unde este cazul,
sancþionatã. În aceºti termeni înþeleg filosofia care fundamenteazã legea românã în materie: o rãspundere bazatã pe
vinovãþie individualã, pentru fapte comise contra drepturilor ºi
libertãþilor fundamentale ale cetãþeanului, a cãror sãvârºire
este probatã. Legiuitorul român a dat dovadã de înþelepciune
când a decis sã nu acorde preeminenþã unui demers represiv
bazat pe rãspunderea colectivã, prezumatã absolut, a unui
întreg corp profesional.
3. Consideraþi cã ºi în prezent, în lume ºi în România,
puterea politicã exercitã influenþã sau control asupra
magistraþilor? În ce modalitate? Prin ce pârghii?
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Autoritãþile de stat legitimate constituþional sã diriguiascã
treburile þãrii au o singurã modalitate de expresie politicã în
raport cu puterea judecãtoreascã: politica normativã, care
exprimã dreptul legiuitorului de a decide cum trebuie protejate
valorile societãþii. Într-un stat democratic nu existã altã formã
de interacþiune a factorului politic cu autoritatea judecãtoreascã. Construcþia sistemului judiciar în ultimii douãzeci
de ani a eliminat într-o mare mãsurã pârghiile legale,
administrative sau logistice prin care un judecãtor sã fie fãcut
dependent de orice este extrinsec legii ºi propriei sale
conºtiinþe. Mai rãmâne ceea ce nici o lege nu poate sã
reglementeze: felul în care fiecare dintre noi, judecãtori sau
nu, ne raportãm moral la paradigmele deontologice ale
profesiilor noastre; modul în care înþelegem sã clãdim ºi sã
ne apãrãm demnitatea propriei conduite. Revenim astfel la
autoguvernarea la care mã refeream mai devreme ºi care dã
consistenþã principiului independenþei puterii judecãtoreºti;
aceasta are un corelativ implicit: responsabilitatea magistraþilor
de a denunþa ei înºiºi orice încercare a fi influenþaþi sau
controlaþi de factorul politic.
4. Dacã ar trebui sã vã adresaþi unei instanþe din
România, pentru a vã ocroti un drept, aþi avea încredere
în sistem, în general, ºi în judecãtor, în special? Existã
vreo diferenþã între ceea ce ar trebui sã fie un judecãtor
ºi ceea ce el este, în realitate? Ce socotiþi cã ar trebui sã
facã membrii acestui corp profesional pentru întãrirea
independenþei ºi sporirea încrederii publicului în actul
de dreptate? Cum ar trebui sã se comporte un judecãtor?
S-a nãscut oare judecãtorul ideal?
Dacã prin judecãtorul ideal înþelegem magistratul care
împarte dreptatea într-un mod competent ºi echidistant,
atunci vreau sã cred cã sistemul judiciar românesc este format
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în primul rând din judecãtori ideali. Nu cred cã justiþiabilul cautã
în instanþã un ideal filosofic. Odatã ajuns într-o formulã
contencioasã îºi rezervã dreptul de a fi pragmatic: vrea sã fie
tratat cu respect de un profesionist, ale cãrui hotãrâri sã fie
articulate doar de lege ºi de propria sa conºtiinþã ºi care sã îi
ofere o soluþie motivatã într-un termen scurt. Sunt cerinþe
naturale ale produsului activitãþii jurisdicþionale oriunde în lume
ºi sunt tot atâtea criterii de cuantificare a încrederii în sistemul
judiciar.
Problema încrederii în activitatea judiciarã, îngrijorare
prezentã în discursul public, reflectã însã o confuzie la
clarificarea cãreia ar trebui sã participe inclusiv cei vizaþi de
aceastã retoricã: suprapunerea între încrederea în sistemul
judiciar ºi încrederea în sistemul legislativ. Judecãtorul
interpreteazã ºi aplicã legea, nu o formuleazã. Nu îºi edicteazã
nici regulile de procedurã care îi guverneazã activitatea ºi care
formeazã de atâþia ani obiectul criticilor privind lipsa de
celeritate a procedurilor judiciare.
Din acest motiv, nu cred cã soluþiile privind sporirea
încrederii publicului în actul de justiþie pot suporta un autorat
unic ºi nici nu este echitabil sã cadã exclusiv în sarcina unei
singure puteri a statului român. Cred cã este momentul, dupã
douã decenii reaºezare a sistemului judiciar românesc, cu
reuºitele ºi eºecurile acestui proces, sã abordãm cu mai multã
responsabilitate rolul care ne revine tuturor în efortul de
îmbunãtãþire a actului de justiþie românesc.

