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Pentru o naţiune care aspiră la un viitor demn, legea şi independenţa celor care se află în
slujba justiţiei nu sunt negociabile şi nici tranzacţionabile, a declarat, marţi, la Palatul
Cotroceni, preşedintele Klaus Iohannis.
El a subliniat că "magistraţii reprezintă unul dintre pilonii care nu lasă generaţiile să se
irosească în permanente şi falimentare reînceputuri".
Şeful statului le-a transmis tinerilor magistraţi, cu care s-a întâlnit la Palatul Cotroceni, că există
o tentativă de punere la îndoială a actului de justiţie din partea unor persoane chemate să
răspundă în faţa legii şi le-a cerut să nu se lase influenţaţi.
"Învestirea dumneavoastră în funcţie survine într-un moment în care actul de justiţie este pus la
îndoială public tocmai de acele persoane care sunt chemate să răspundă în faţa legii. Această
tentativă nu trebuie să vă influenţeze şi nu trebuie să vă abată de la principiile constituţionale
ale legalităţii, imparţialităţii şi egalităţii, principii care vă guvernează activitatea. Sunteţi în prima
linie a apărării principiilor fundamentale pe care se consolidează orice stat de drept autentic. Nu
uitaţi niciun moment că şi de tăria dumneavoastră de caracter depinde bunul mers al Justiţiei
din România", a spus Iohannis, cu ocazia primirii absolvenţilor Institutului Naţional al
Magistraturii.
El a afirmat că prin importanţa funcţiei tinerii magistraţi trebuie să rămână modele de
comportament.
"Conduita, integritatea şi profesionalismul de care veţi da dovadă constituie sursa credibilităţii şi
legitimităţii serviciului public al Justiţiei. Ca preşedinte al României, ţin să vă spun că v-aţi ales o
meserie care, poate mai mult ca oricare alta, este strâns legată de parcursul democratic al
statului. Înţelegerea acestei indisolubile legături încă de la momentul debutului în profesie - care
pentru fiecare este momentul celor mai pure şi nealterate aspiraţii şi intenţii - este esenţială
pentru protejarea valorilor statului de drept, valori de altfel universale şi profund umane. Vă
spun acest lucru nu doar pentru că sunteţi la începutul carierei şi sunteţi tineri, ci pentru că v-aţi
angajat pe un drum care presupune multă responsabilitate în serviciul public", le-a transmis
şeful statului.
Alinel Bodnar, şef de promoţie la INM, a punctat că este nevoie ca cei care ocupă funcţii de
demnitate publică să transmită mesaje de susţinere a independenţei Justiţiei.
"Dorinţa principală a generaţiei noastre este aceea ca independenţa magistraţilor să fie
protejată atât teoretic, cât şi practic, atât prin intermediul legislaţiei, cât şi prin intermediul
declaraţiilor publice ale persoanelor care se consideră formatori de opinie sau care ocupă o
funcţie de demnitate publică. Apărarea independenţei Justiţiei atunci când discutăm despre ea
noi trebuie să avem în vedere că aceasta trebuie raportată atât la cetăţeni, cât şi la magistraţi,
dar şi la celelalte puteri ale statului. Generaţia noastră îşi propune să-şi asume cu maximă
responsabilitate sarcina de a contribui la apărarea ordinii statului de drept, a supremaţiei legii şi
a înfăptuirii actului de justiţie, dar pentru a realiza această sarcină este nevoie, este esenţial ca
şi reprezentanţii celorlalte puteri în stat să transmită semnale de încredere şi de susţinere către
autoritatea judecătorească. Aceste semnale reprezintă, în opinia noastră, o reală confirmare a
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susţinerii independenţei Justiţiei, iar noi ne dorim o colaborare loială, serioasă şi transparentă
cu celelalte puteri ale statului", a afirmat Bodnar.
El a subliniat că apărarea independenţei Justiţiei presupune şi obligaţia magistraţilor de a se
asigura că "orice propunere legislativă este în interesul tuturor cetăţenilor şi că nu devine o
piedică în calea îndeplinirii obligaţiei de a apăra drepturile şi libertăţile fundamentale ale
acestora".
"Chiar dacă uneori pot exista presiuni sau chiar atacuri la independenţa magistraţilor, noi
credem că educaţia profesională ne obligă să nu abdicăm de la principii", a spus tânărul
magistrat.
La ceremonie au participat ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, preşedintele Curţii Constituţionale
a României, Valer Dorneanu, procurorul general Augustin Lazăr, şefa Consiliului Superior al
Magistraturii, Simona Marcu, şi preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Cristina Tarcea.
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