Bună dimineața doamnelor si domnilor,
Stimată doamnă Ministru al Justiției,
Stimate domnule Președinte al Consiliului Superior al Magistraturii,
Stimată doamnă Adjunct al Misiunii diplomatice a Regatului Țărilor de Jos în
România,
Stimată doamnă Director al Institutului Național al Magistraturii,
Dragi colegi,
Stimati invitați,

Sunt bucuros că am oportunitatea de a exprima câteva idei referitoare la această
importantă temă: integritatea sistemului judiciar și vă mulțumesc, domnule
președinte, pentru invitație.
Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, aș vrea să subliniez faptul că nu este prima
dată când Ambasada Olandei la București și Consiliul Judiciar din Olanda- partenerii
Consiliului Superior al Magistraturii în acest proiect- oferă suport și expertiză
sistemului judiciar din România în domenii pe care le-aș putea numi strategice. În
acest sens aș aminti doar implicarea acelorași parteneri în elaborarea și redactarea
instrumentelor de lucru care reglementează comunicarea publică a instituțiilor din
cadrul sistemului judiciar, respectiv Ghidul privind relația cu mass-media și
Manualul pentru purtătorii de cuvânt și structurile de informare publică, ambele
aprobate prin hotărâri ale Plenului CSM.
Revenind la tema de azi, „Consolidarea integrității în sistemul judiciar”, aș vrea să
insist mai puțin asupra lucrurilor pe care le cunoaștem cu toții și asupra cărora suntem
în consens. Din punctul meu de vedere, este indubitabil faptul că integritatea este cea
mai importantă valoare a magistraturii. Celelalte calități ale magistratuluiresponsabilitatea, pregătirea profesională, capacitatea de muncă- sunt potențate de
această valoare, de integritate.
După cum bine știți, principalele instrumente prin care putem acționa în prezent
pentru asigurarea și consolidarea integrității sistemului judiciar sunt Codul
deontologic si procedura încălcării acestuia, acțiunea disciplinară și procedura de

evaluare profesională. În calitate de titular al acțiunii disciplinare, procurorul general
are un rol bine definit și, evident, o mare responsabilitate. Procurorul general este
însă doar o parte a unui sistem extrem de complex, din care mai fac parte Consiliul
Superior al Magistraturii, Ministrul Justiției, Inspecția Judiciară, Înalta Curte de
Casație si Justiție- fiecare instituție cu propriile responsabilități, în funcție de
momentul în care este chemată să își exercite atribuțiile.
Întrucât integritatea este o chestiune care ține mai curând de individ, de persoană
trebuie să ne asigurăm că standardele de etică și de integritate sunt conștientizate și
asumate de către colegii noștri ca și cum ar fi o a doua natură.
Ușor de spus, greu de făcut! Opinia mea și, în acelasi timp, propunerea mea în
legătură cu această problemă este că trebuie să acționăm prioritar în direcția educației
(în sens de formare) și a prevenției. Din acest punct de vedere, consider că ar trebui
analizată oportunitatea de a avea, la nivelul Institutului Național al Magistraturii, o
curriculă mult mai aplicată pe partea de formare socială a viitorilor judecători și
procurori, care trebuie să înțeleagă exact semnificația faptului că justiția este un
serviciu public, trebuie să fie conștienți că vor fi învestiți cu o foarte mare autoritate
și responsabilitate, trebuie să înțeleagă exact care este misiunea lor și, mai ales, care
sunt așteptările cetățeanului de la un magistrat.
Trebuie să insistăm mai mult pe această latură de formare și de prevenție în materie
de integritate. Ocupându-ne de tânăra generație de judecători și procurori, ne
preocupăm, de fapt, de viitorul justiției și, indirect, de viitorul unei societăți mai bune
și mai corecte. Din acest motiv, consilierul de integritate la instanțe și parchete apare
ca fiind o inițiativă binevenită.
Sunt convins că proiectul aflat acum în derulare va surprinde o radiografie cât mai
completă a problematicii în materie de integritate. În egală măsură, sunt convins că
experții olandezi și români vor formula critici, observații și propuneri pertinente, de
natură să contribuie la rezolvarea problemelor, pe care trebuie să le recunoștem că le
avem.
Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o conferință fructuoasă!

