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CUVÂNT ÎNAINTE

Revista Forumul Judecãtorilor, editatã de Forumul
Judecãtorilor din România, asociaþie a judecãtorilor români, a
fost lansatã în aprilie 2009, având o apariþie trimestrialã ºi
urmãrind, în primul rând, sã prezinte atitudinile judecãtorilor
români ºi strãini, legate de funcþionarea ºi necesitatea
reformãrii sistemului judiciar, dar nu ocoleºte nici aspectele
doctrinare sau jurisprudenþiale relevante. Tematica revistei se
circumscrie ramurilor dreptului ºi se adreseazã, în special,
judecãtorilor, procurorilor ºi avocaþilor.
Revista colaboreazã cu Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetãri Juridice al Academiei
Române, cu Institutul Naþional al Magistraturii, ªcoala
Naþionalã de Magistraturã din Franþa (École Nationale de la
Magistrature), precum ºi cu asociaþii internaþionale ale
magistraþilor, spre exemplu GEMME  Groupement Européen
des Magistrats pour la Médiation.
Datã fiind bulversarea valorilor legate de profesia de
judecãtor (dupã cum se ºtie, în anii de dupã instalarea
regimului comunist, accesul ºi promovarea în cadrul acestui
sistem se fãcea exclusiv pe criterii politice, fiind chiar obligatorie
adeziunea magistratului la partid), ce a mers pânã la aservirea
puterii judecãtoreºti de cea executivã, crizele de independenþã
prin care a trecut acest sistem în perioada de dupã 1989,
precum ºi încercãrile din ultima perioadã de a face publice
problemele cu care se confruntã organismul judiciar au creat
o imagine controversatã asupra magistraþilor, ca membri ai
acestei puteri, dar ºi ca parte a societãþii.
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Eticheta pusã unui întreg corp profesional, în prezent, este
acea de corupt, incompetent, aservit.
Atitudinea magistraþilor, chiar în afara instanþei, ºi mai
ales atunci când se servesc de calitatea lor de magistraþi,
poate sã constituie o preocupare legitimã a presei ºi sã
contribuie la dezbaterea asupra funcþionãrii justiþiei ºi a
moralitãþii celor care sunt garanþii acesteia.
Puterea de care dispune un magistrat e atât de mare
încât trebuie sã i se asigure inamovibilitate ºi libertatea
de conºtiinþã ºi de judecatã, corelat cu garanþiile unei
temeinice pregãtiri juridice.
În acest context, am efectuat mai multe interviuri, cu
personalitãþi ale vieþii sociale ºi culturale româneºti ºi
internaþionale, pentru a descoperi noi înºine cum suntem
percepuþi, cum ar trebui sã ne comportãm ºi sã ne
regãsim, ca profesie.
Întrebãrile au fost formulate de judecãtorii Lucia Zaharia,
vicepreºedintele Judecãtoriei sectorului 5 Bucureºti, Roxana
Maria Lãcãtuºu, Judecãtoria sectorului 4 Bucureºti ºi Dragoº
Cãlin, Curtea de Apel Bucureºti.
Au rãspuns Neagu Djuvara, Matei Viºniec, Virgil
Nemoianu, Victor Neumann, Robert Schwartz, Bogdan
Murgescu, Raluca Ursachi, Vladimir Tismãneanu, Puºa Roth,
Nicolae Pelipceanu, Cãtãlin Tolontan, Liviu Antonesei, Dan
Culcer, Zoe Petre, Dan Silviu Boerescu, Adrian Severin,
Renate Weber, Horia Gârbea, Cãlin Andrei Mihãilescu, Bedros
Horasangian, Mihai Rãzvan Ungureanu, Ion Vianu, acad.
Viorel Barbu, Mircea Corniºteanu, acad. Marius Iosifescu,
Andrei Pippidi, Radu F. Alexandru, Sabina Fati, Irina Schrotter,
Radu Portocalã, Nataºa Raab, Gabriel Andreescu, Radu
Negrescu-Suþu, Ion Bogdan Lefter, Adrian Cioroianu, Radu
Gabrea, Dan Grigore, Nicolae Covaci, Angela Hãrãstãºanu,
ªerban Beligrãdeanu, Valerius Ciucã, Elena Simina
Tãnãsescu, Camelia Toader, Florin Streteanu, Valeriu Stoica,
Viorel Mihai Ciobanu ºi Tudor Chiuariu.
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Cum din interior este aproape imposibil sã privim totul
obiectiv, percepþiile exterioare pot fi de mare ajutor, iar
rãspunsurile primite sunt extrem de utile.
La întrebarea 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? rãspunsurile au subliniat faptul cã România
de astãzi nu mai este tirania din 1989, dar este departe de-a
fi o democraþie exemplarã. Lucram la comandã, trãiam la
comandã, ne duceam zilele într-o monotonie pe care, probabil,
nici mãcar nu o mai conºtientizam. În ce priveºte magistratura,
s-au fãcut progrese clare, au dispãrut brutalitãþile ºi ilegalitãþile
fãþiºe din acea epocã tristã. Tinerii de astãzi trãiesc în Europa,
în timp ce tinerii de dinainte de 1989 trãiau într-un fel de lagãr.
Cel mai greu se schimbã mentalitãþile colective, care
modeleazã atitudinile generale, etica ºi filozofia comunitarã,
inclusiv cele profesionale. Nu e doar o problemã de imagine,
aºa cum se plâng magistraþii, care au ºi ei dreptate sã susþinã
cã generalizarea e abuzivã; însã cazurile de malpraxis
judiciar sunt îndeajuns de numeroase pentru a dovedi cã
pãcatul e real, nu-l inventeazã nici presa, nici gura lumii, iar
proporþiile sale sunt considerabile.
Alt intervievat aratã cã magistratura pare a fi cu un pas
înainte. Dacã, înainte de 1990, era un executant pasiv al
comandamentelor de partid, azi ea poate acþiona, adesea,
autonom.
Nu este împãrtãºit nihilismul celor care spun cã, dupã
1989, nu am schimbat decât decorul ºi câteva personaje
România a beneficiat întotdeauna de un corp de oameni
profesioniºti, dedicaþi interpretãrii ºi aplicãrii legii, indiferent
care erau obiectivele de politicã normativã ale societãþii.
Înainte de 1989 aveam o ºcoalã mai coerentã ºi mai
exigentã decât astãzi. Mulþi magistraþi români au fãcut eforturi
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de adaptare la schimbãrile sistemului administrativ-politic de
dupã 1989, au arãtat interes pentru democraþie ºi pentru
gândirea ºi aplicarea noii legislaþii. Formularea stângace ori
ambiguitãþile unor legi (multe din textele acestora sunt
interpretabile), slãbiciunile învãþãmântului juridic ºi competenþele neconvingãtoare ale absolvenþilor din numeroasele
facultãþi de drept existente în România, criteriile de promovare
în posturi ºi absenþa managementului performant au întârziat
modernizarea sistemului ºi transformarea magistratului într-un
model intelectual- profesional respectabil.
Dreptul ºi felul de a fi interpretat în România este unic ºi
straniu. Nu e de mirare atunci când rãspunsul la întrebarea
urmãtoare nu poate fi decât categoric da: a accepta în justiþie
astãzi oameni din vechea justiþie comunistã, o justiþie declarat
de clasã, care nu avea nimic din justiþia în sensul în care ne-a
fost ea lãsatã de la dreptul roman ºi Magna Charta este o
aberaþie. Libertatea e dificilã, presupune alegeri, riscuri ºi nu
mai poþi da vina pentru ceilalti pentru propriile nereuºite. Unul
dintre domeniile vitale ale diferenþei este actul juridic. Înainte,
el era profund politizat, adicã decis dupã criterii ideologice.
Existau, desigur, ºi înainte de 1989 oameni cu o culturã juridicã
admirabilã, buni procurori sau judecãtori, dar, pe ansamblu,
nu exista justiþie.
La întrebarea 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?, unele rãspunsuri au arãtat
cã o mãsurã precum cea luatã pentru Germania de Est nu
pare cea mai potrivitã. Dintre aceºti vechi judecãtori, unii sunt
de sigur competenþi, experimentaþi, mai cu seamã nu se vor fi
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fãcut vinovaþi de fapte crude, ilegitime, de grosolane
distorsionãri ale dreptãþii. Dacã România ar fi scos din spaþiul
profesional, imediat dupã 1989, toþi funcþionarii, profesorii,
magistraþii, inginerii, preoþii, etc. care au colaborat cu
securitatea, þara n-ar mai fi putut funcþiona.
Nu e sigur cã îndepãrtarea unor care au colaborat e soluþia
cea mai bunã, mai ales cã au trecut 20 de ani de la Revoluþie.
E dificil de cuantificat cine ºi cât a colaborat ºi din ce motive,
sub ce presiuni. Corupþie a fost atunci dar e ºi acum, ca ºi
presiune politicã. Schimbarea de generaþii se face automat,
biologic, peste încã 10 ani nu va mai fi nimeni din foºti în
exerciþiu.
Dependenþa de servicii este o armã îndreptatã chiar asupra
acelora care au acceptat asemenea situaþie riscantã. Este
adevãrat cã Germania a fãcut aceasta curãþenie, dar
România nu este Germania, deºi ambele þari sunt acum
membre ale Uniunii Europene. Nu se putea aplica modelul
Est-german, din simplul motiv cã noi nu aveam o Românie de
Vest.
Se considerã cã nu 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. Credibilitatea moralã a magistratului se spulberã atunci
când ºtii cã a fost complice Rãului, cã a ascuns acest lucru,
mizând pe buna-credinþã a cetãþenilor. Nu toatã lumea a turnat,
nu toatã lumea s-a prostituat.
Un istoric, un jurist, un filosof puteau foarte greu sã se
elibereze de doctrina care le era inculcatã: reflexul prin care
un istoric alunecã spre discursul naþionalist sau prin care un
jurist dã întâietate statului în detrimentul cetãþeanului sunt mai
greu de evidenþiat decât un angajament de informator, dar
pot face tot atâta rãu.
Soluþia Germaniei de Est pare extremã, poate nu
întotdeauna justã, ºi posibilã doar într-un context ca cel al
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Germaniei reunificate (care avea o garnitura de schimb
pregatitã sã ocupe locurile rãmase vacante). Îngroºând foarte
tare liniile, se pune situaþia Germaniei în paralel cu cea din
Bosnia, unde aparatul judecãtoresc este practic creat de la
aproape zero de instituþii internaþionale ºi personal strãin.
Alþii sunt de acord cu soluþia din Germania. Dar ºi fãrã
modelul german e foarte limpede cã nu poþi face justiþie
independentã cu oameni obiºnuiþi sã li se dicteze soluþiile de
partid. Criteriul curãþeniei din sistem ar trebui sã fie
corectitudinea la zi, deci în primul rând cea din ultimii 20 de
ani, nu cea de dinainte, când intervenþia brutalã a regimului în
actul de justiþie poate fi invocatã ºi drept circumstanþã
atenuantã pentru magistraþi, cãrora, cel puþin în anumite speþe,
ºansa onestitãþii le era refuzatã de plano. ªi e exclus ca un
fost colaborator al Securitãþii sau al structurilor comuniste care
interveneau direct în tribunale sã fie astãzi mai cinstit decât
colegi ai sãi care, fãrã sã aibã asemenea pete la dosar, s-au
lãsat corupþi de banii mulþi ai economiei de piaþã?
Colaborarea cu Securitatea îl descalificã pe magistrat,
oricât de bun specialist ar fi acela. Colaborarea nu face parte
din paradoxurile ontologice ori morale ale legii (ius naturalis),
ºi nu trebuie înþeleasã ca o crimã legatã de fatalitate, sau
fas,cum o numeau romanii, ci ca o crimã ordinarã (scelus).
Colaboratorul e un scelerat.
Caragiale ne spunea cã mai sunt judecãtori la Berlin.
Nu existã o categorie pentru care necesitatea lustrãrii sã
fie mai evidentã. Buna credinþã ºi imparþialitatea sunt douã
principii absolut esenþiale ale activitãþii magistraþilor. Cum le
poþi cere unui fost colaborator al Securitãþii? Cum sã faci justiþie
cu cineva care oricând poate fi ºantajat de cel care i-a dat
ordine pânã în 1989? E nevoie, în acelaºi timp de nuanþã ºi
realism când definim colaboraþionismul cu regimul de dinainte
de revoluþie.

Cuvânt înainte

11

A treia întrebare Consideraþi cã ºi în prezent, în lume
ºi în România, puterea politicã exercitã influenþã sau
control asupra magistraþilor? În ce modalitate? Prin ce
pârghii? a determinat rãspunsuri variate.
Pârghiile de control ale politicului ºi nu numai ale lui asupra magistraþilor fac parte din bagajul cultural ce vine din
trecut ºi din structura de gândire a populaþiei.
Chiar ºi în societãþile cele mai democratice existã o
tentaþie, fie ºi nemãrturisitã, a politicului de a avea o influenþã
asupra magistraþilor. Dar în aceste societãþi existã în acelaºi
timp ºi pârghii instituþionale de respingere a unor astfel de
intenþii. Dincolo de felul în care se face accederea în
magistraturã ºi promovarea în diferite poziþii (foarte important
pentru independenþa magistratului) existã sancþiuni directe ºi
imediate chiar ºi atunci când e vorba doar de alegaþii de
încercare de influenþare. Nici nu e nevoie de probe puternice,
pentru cã existã un cod al onoarei care impune demisia
imediatã a celor tentaþi de a influenþa actul de justiþie. În acelaºi
timp, în acele societãþi, magistraþii au un respect real ºi puternic
pentru ei înºiºi, pentru ideea de justiþie ºi rolul lor în acest
sistem, ceea ce reprezintã garanþia supremã a independenþei
lor. Existã coduri scrise ºi nescrise ale onoarei care fac parte
din viaþa magistraþilor în cel mai firesc mod cu putinþã. La
polul opus, existã regimuri care controleazã în întregime sau
aproape actul de justiþie: numirea ºi eliminarea magistraþilor e
de regula în pixul preºedintelui de þarã, iar partidele de
guvernãmânt dicteazã practic anchetele ºi soluþiile.
Magistraþii sunt fiinþe umane ºi, prin urmare, sensibile la
astfel de influenþe sociale ample, la discursul prevalent într-o
comunitate sau alta. Politicienii ºtiu sã profite abil de toate
aceste circumstanþe. Este citat un caz extrem, ce s-a petrecut
în Statele Unite ale Americii, þara unde judiciarul are poate
cea mai mare pondere ºi cea mai mare independenþã. Acolo,
în cadrul discursului cel mai important al anului, preºedintele
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Barrack Hussein Obama ºi-a permis sã admonesteze ºi sã
condamne o decizie (altminteri destul de neimportantã: despre
anume modalitãþi de propagandã electoralã) a Curþii Supreme.
Este primul caz de acest fel în istoria modernã a þãrii ºi tinde
sã-l arate pe preºedinte pãºind pe calea trasatã de un Castro
sau mãcar Hugo Chavez.
Tentaþia politicienilor de a influenþa actul de justiþie nu
dispare niciodatã ºi nicãieri, nici în democraþiile cele mai
avansate, doar cã ea e acolo mai micã, mai rarã. Din mai
multe motive: tradiþia mai îndelungatã ºi cultura instituþionalã
mai profund asimilatã, de unde reflexele de acceptare a
funcþionãrii sistemului, de unde ºi o mai sãnãtoasã eticã
socialã, comunitarã; prosperitatea mai mare a politicienilor, a
magistraþilor ºi în genere a majoritãþii populaþiei, ceea ce
diminueazã tendinþele de cãutare a unor venituri suplimentare
ilicite; remuneraþiile superioare ale categoriilor în cauzã, cu
acelaºi efect; ºi controlul mai strict pe care-l exercitã
organismele colegiale abilitate, presa ºi justiþia însãºi asupra
oficianþilor ei. În tinerele democraþii, precum cea românã,
lucrurile sunt mai confuze, încât o parte ºi nu micã din clasa
politicã se considerã în drept sã intervinã acolo unde noile
reguli i-o interzic. Probabil cã 20 de ani sunt prea puþini pentru
a construi o tradiþie ºi o culturã a non-implicãrii în actul de
justiþie.
Influenþa ºi controlul factorilor politici asupra magistraþilor
se poate exercita pe mai multe cãi: prin legislaþie; prin alocarea
de resurse (buget); pe cãi administrative (prin Ministerul
Justiþiei); prin numirea unora dintre magistraþi.
Separaþia puterilor este cheia de boltã a unei democraþii
viabile. În Statele Unite ale Americii sau Anglia sistemul
produce anticorpi ºi oricâte matrapazlâcuri se fac - ºi se fac,
si la nivel înalt - pânã la urma tot sistemul centrifugheazã
mizeriile ºi face sã funcþioneze sistemul. Un caz Watergate
nu ar fi fost posibil în România, ca ºi atâtea alte exemple din
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lumea anglo-saxonã. Avem mari rezerve în aceasta poliloghie
cu reforma statului român (a învaþãmântului, magistraturii,
justiþiei, economiei etc.). Doar o gargarisealã retoricã în lipsa
unor proiecte reale, viabile ºi de anvergurã.
Un repondent aratã cã magistraþii români se împart în trei
categorii: magistraþii iubitori de justiþie ºi dreptate  cei care
cred cã actul de justiþie trebuie sã fie un act de dreptate, cred
în statutul lor de reprezentanþi ai unei puteri fundamentale
într-un stat, îi respectã pe cei care vin în faþa lor, pentru cã
respectã oamenii în general ºi cred cã meritã sã te baþi pentru
apãrarea principiilor; corupþii  intrã aici toþi cei care se lasã
seduºi de intervenþii politice sau mitã, indiferent cât de des o
fac sau pentru ce anume; aroganþii  o categorie cu un numãr
prea mare de magistraþi; nu sunt corupþi, le place cã sunt
judecãtori, le place cum sunã acest lucru ºi mai ales faptul cã
au puterea de a decide, dar nu simt nevoia sã se batã pentru
dreptate, nici mãcar pentru statutul lor (evident, profitã de pe
urma luptei colegilor lor); nu-i respectã pe cei care vin în faþa
lor, pe care-i privesc foarte de sus ºi adesea dispreþuitor; sunt
infatuaþi, ºi din aceastã cauzã de prea multe ori superficiali.
A patra întrebare 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? a identificat
posibile soluþii pentru magistraþii români.
Unii ar avea o încredere în sistem în general. În principiu,
decizia nu ar trebui sã fie influenþatã de cunoaºterea unuia
sau a altuia dintre magistraþi. În plus, dacã sistemul judecãtoresc nu funcþioneazã aºa cum trebuie, existã posibilitatea
apelului la instanþele europene.
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
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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, soluþiile privind sporirea încrederii
publicului în actul de justiþie nu pot suporta un autorat unic ºi
nici nu este echitabil sã cadã exclusiv în sarcina unei singure
puteri a statului român. Este momentul, dupã douã decenii
reaºezare a sistemului judiciar românesc, cu reuºitele ºi
eºecurile acestui proces, sã se abordeze cu mai multã
responsabilitate rolul care ne revine tuturor în efortul de
îmbunãtãþire a actului de justiþie românesc.
Nu se poate trãi în absenþa încrederii în instituþiile pe care,
pânã la urmã, noi le facem, noi le plãtim ºi trebuie sã lucreze
pentru binele public. De aceea, deranjeazã cã, la întâlnirile
cu magistraþii, preºedintele României vorbeºte excesiv despre
cazurile negative.
Alþii nu au încredere în instanþele româneºti. În primul rând,
problema rezidã în lacunele de pregãtire profesionalã.
Principala preocupare este competenþa profesionalã ºi abia
apoi corupþia. Lucrul este valabil în special pentru noile
generaþii. Aici se include ºi lipsa experienþei de viaþã care se
sintetizeazã în ceea ce eu numesc înþelepciunea socialã.
Apoi, mediul social corupt în care magistraþii acþioneazã. Atunci
când trãieºti într-un mediu corupt, judecata þi se corupe. Este
aºadar o dialecticã a sistemului ºi magistratului care la noi
funcþioneazã în sens negativ.
Magistraþii mai au mult de luptat pentru a-ºi consolida
reputaþia. Imaginea lor nu este încã foarte bunã, dar numai ei
înºiºi ºtiu cu exactitate de ce. Fãrã îndoialã, traseul individual
al fiecãrui magistrat este ºi el unul dramatic, pentru cã, am
impresia, deseori magistraþii înºiºi îºi pierd iluziile. Când un
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tânãr decide sã facã dreptul, el se identificã în prima fazã cu
imaginea judecãtorului incoruptibil. Apoi, pe bãncile facultãþii,
începe sã descopere, odatã cu materia pe care o asimileazã,
ºi faptul cã societatea în care trãieºte este teribil de complicatã.
Apoi vin tentaþiile, presiunile, jocurile de influenþã, contactele
cu puterea, seducþia banului
Un alt intervievat puncteazã cã oricum nu poþi sã te
adresezi altei instituþii ºi nici sã îþi faci dreptate singur ca
haiducii sau ca Robin Hood.
Actul de justiþie este, în general, unul foarte complicat,
fiindcã intervin mulþi factori. Cicero, unul din ei mai mari juriºti
din istorie a spus: Summum jus summa injuria, adicã
dreptatea cea mai mare este ºi cea mai mare nedreptate.
Un magistrat ar trebui sã fie interesat doar de actul de
justiþie pe care trebuie sã îl facã ºi care trebuie sã fie nu o
aplicare mecanicã a unei legi (legile mai sunt ºi proaste, iar la
noi legiferarea haoticã ºi absurdã a devenit regula), ci mai
degrabã o aplicare înþeleaptã a principiilor de drept.
În sfârºit, ultima întrebare 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? a prilejuit rãspunsuri
extraordinare.
Minos era judecãtorul prin excelenþã în antichitatea greacã.
Minos trecuse prin momentul greu al infidelitãþii soþiei sale,
Pasiphae, care se împerechease cu un taur alb ºi îi dãduse
astfel naºtere Minotaurului. Minos trãia o viaþã secundã. Poate
cã trãia dincolo de sufletul sãu, poate era anesteziat, dar cu
siguranþã era just. Dante îl aºeazã la gura iadului sã le dea
damnaþilor sentinþa, repartizându-i unui cerc mai întunecos
sau mai puþin adânc. Judecãtorul ideal trebuie sã fie incoruptibil
precum moaºtele sfinþilor: sã fi trecut prin moarte ºi, trãind o
viaþã secundã, sã nu poatã fi atins de pasiuni, capricii ori
excese birocratice.

16

Despre justiþie ºi judecãtori. Interviuri

Incoruptibil, aºadar, în ordinea unui timp inuman. Cum
aceste lucruri nu pot avea loc în realitate, ele constituie
orizontul ideii, pe care judecãtorii reali se pot sili sã o urmeze,
ca pe o inflexibilã lege moralã. O conºtiinþã curatã ne face sã
simþim cã nu trãdãm acea Lege. Conºtiinþa curatã nu rezultã
din nicio lege, ci din respectarea legii, în primul rând al legii
morale.
Trebuie sã fie îngrozitor pentru judecãtorul cu conºtiinþa
curatã sã i se ponegreascã meseria ºi fiinþa; sã i se repete cã
face parte dintr-o clasã coruptã, cã e doar un fel de jude sau
cã doar o face pe judele; sã fie înghiþit de o þarã ostilã meseriei
sale, þarã care, luatã la bani mãrunþi, ar declara cã pânã ºi
gurile Dunãrii bârfesc. Rãnile rãmân deschise; doar imaginea
exportatã cicatrizeazã. Dar imaginea e doar un fals.
Corpul profesional are încã o imagine ceva mai bunã decât
cea a unui alt corp social, cel al politicienilor. Este deja o bazã
bunã, faptul cã omul de rând are puþin mai mult respect pentru
magistrat decât pentru omul politic. În acelaºi timp, un corp
profesional care este contaminat de corupþie nu poate cere o
independenþã absolutã în stat, chiar dacã o face în numele
combaterii corupþiei. Acest corp al magistraturii trebuie sã intre,
în primul rând, într-o operaþiune de auto-decontaminare
Numai atunci când magistraþii din România vor putea ridica în
aer câteva zeci de mii de mâini curate, vor avea ºi autoritatea
moralã de a cere independenþa de care au nevoie pentru a fi
eficienþi împotriva corupþiei.
Într-o altã fazã, independenþa justiþiei ar trebui sã
primeascã sprijinul popular, iar în acest sens s-ar putea
recurge la metoda referendumului. Un referendum cu
întrebarea doriþi o justiþie independentã de puterea politicã?
ar putea fi actul fondator al României de mâine.
Judecãtorul ideal nu s-a nãscut, cum nici cetãþeanul ideal
nu s-a nãscut ºi nenãscut va rãmâne. Omul nu e un robot, iar
judecãtorul, oricât ar fi el de drept, tot om rãmâne ºi poate
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greºi. Primul pas pe care ar trebui acest corp profesional sã-l
facã ar trebui sã fie, dacã nu eliminarea, atunci mãcar
înlãturarea de la decizia asupra justiþiei ºi a judecãtorilor a
tuturor acelora care s-au ilustrat în pseudo-justiþia comunistã.
Dacã magistraþii vor spune nu politicienilor care vor mai încerca
sã se amestece în actul de justiþie, atunci publicul îºi va
schimba opinia. Sau dacã nu ºi-o va schimba el, publicul de
azi, atunci va fi schimbat publicul, pentru cã pe termen lung,
spunea un vestit economist, toþi suntem morþi, iar generaþiile
viitoare se vor trezi la o altã realitate a justiþiei. Sigur cã
judecãtorul care are de soluþionat 50 de dosare pe sãptãmânã
nu va avea timp sã asculte cum trebuie ce i se spune de cãtre
împricinaþi sau martori ºi eroarea se poate strecura, dar asta
sã nu cumva sã-l deformeze în alt sens, nu departe de cel din
socialism, adicã sã nu prea dea atenþie omului din faþa sa. E
un pericol care-l pândeºte pe magistrat dintotdeauna. Pentru
cã magistratul nu e Dumnezeu.
Dacã ar fi îndepãrtaþi magistraþii maculaþi, nu atât de la
judecãtori ar veni problemele ci de la politicieni. În corpul
profesional, singurul element care ar spori încrederea
publicului în actul de dreptate ar fi stârpirea oricãrei corupþii.
Unul dintre mijloacele pe care le-aº preconiza, pe lângã
educaþia moralã, ar fi o substanþialã mãrire a lefurilor întregului
cap judiciar, aºa cum a procedat de veacuri Marea Britanie. E
aberant sã vii cu argumentul egalitãþii între toþi funcþionarii
statului; un judecãtor nu e un contabil sau un conþopist de
primãrie, e un om care trebuie, întâi de toate, ferit de ispitã de
înavuþire necinstitã.
Judecãtorul ideal nu s-a nãscut pânã acum, nici la
noi, nici altundeva. Dacã citim bine Biblia, aflãm cã ºi
Solomon, la bãtrâneþe, s-a prostit!
Dacã prin judecãtorul ideal înþelegem magistratul care
împarte dreptatea într-un mod competent ºi echidistant,
atunci sistemul judiciar românesc este format în primul rând
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din judecãtori ideali. Justiþiabilul nu 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, 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.
Cu fiecare magistrat care refuzã sã trãiascã în minciunã
se fortificã ºansele ca majoritatea magistraþilor sã vrea sã
trãiascã în adevãr.
Nu e nicio filosofie: e necesar ca magistraþii sã acþioneze
cu bunã credinþã, imparþialitate ºi cu profesionalism. Opinia
publicã, chiar fãrã culturã juridicã, va percepe imediat calitatea
procurorilor ºi judecãtorilor, dacã se va produce o schimbare
a acestui corp profesional. Existã atâta parþialitate în societatea
româneascã de astãzi, încât o investigaþie corectã ºi o judecatã
limpede vor fi aplaudate la scenã deschisã. Pentru aceasta
nu e nevoie de un magistrat ideal.
Magistraþii trebuie sã se respecte. Sã realizeze cã sunt
dintre cei mai aleºi oameni pe acest pãmânt pentru cã vieþile
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multora (nu în sensul strict al cuvântului), atâtor de mulþi,
depind de judecata ºi de cinstea lor. Sã-ºi onoreze menirea!
Fiecare magistrat are în raniþã bastonul de judecãtor
ideal. Totul e sã aibã tãria sã-l poarte.
În sfârºit, un repondent aratã cã simte nevoia sã vadã la
televizor un magistrat care sã spunã: Nu mai cereþi dreptate
cu bâta! E legal ºi e logic ca un proces sã dureze 2 ani.
Dreptatea nu se face prin referendum. Verdictele nu se dau
prin vot popular!. Existã, pe lumea asta, lucruri care nu se
plebisciteazã: o descoperire ºtiinþificã sau decizia unei instanþe!
Membrii magistraturii trebuie sã arate societãþii cã sunt în
slujba ei, cã sunt independenþi de putere, oricare ar fi ea, ºi
cã dreptatea este singurul lor scop.
Sperãm ca demersul sã fie binevenit, iar opiniile
exprimate de personalitãþile vieþii sociale ºi culturale,
româneºti ºi internaþionale, intervievate, sã ne cãlãuzeascã în comportamentul adoptat ºi în regãsirea noastrã,
a magistraþilor, ca profesie.
Cum se spunea într-un interviu, la Judecata de Apoi,
magistratul va fi ºi el un împricinat, ca toatã lumea, în
genunchi.
Dragoº Cãlin

