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„Oameni pentru justitie. Justitie pentru
oameni”...
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MOTTO:
Justitia nu-i un joc pentru copii.

Intr-o seara m-am pomenit cu aceste cuvinte-slogan pe micul ecran. Spotul cuprindea
si imagini cu niste imberbi imbracati in roba, stand in jilturile de judecatori. Vasazica, un complet colegial
care ar intruchipa providentialii oameni pentru justitie. Din aia noi, desigur. Pai, minunata lume noua
presupune la pachet si oameni noi, nu? Am oftat a lehamite si am schimbat programul, era prea mult si ma
mir ca initiatorul campaniei de informare publica, nimeni altul decat Consiliul Superior al Magistraturii, nusi da seama de penibilul situatiei. Fiindca, o justitie pentru oameni presupune un corp de judecatori trecuti de
prima tinerete, ca o prima garantie a actului de infaptuire a justitiei. Profesionalismul, respectul fata de lege,
corectitudinea si impartialitatea sunt valori care trebuie probate in timp, ceea ce inseamna o continuitate in nobila
profesie. Chiar, m-ar interesa un studiu prin care inaltul for de conducere a magistraturii sa ne explice, de
pilda, de ce judecatorii si procurorii bastinasi aleg sa se pensioneze in plina maturitate profesionala - in
jurul varstei de 45-50 de ani. Cred ca aici se afla explicatia principalelor neajunsuri din sistemul ce compune una
dintre cele trei puteri statale de la noi. Ma asteptam, iarasi, ca in completul de trei „onorabili” sa se
regaseasca macar si unul cu parul carunt... Altminteri, privelistea cu trioul investit sa dezlege nodurile destinelor
judiciare ale semenilor lor il poate speria pe telespectator, care nu poate evita o intrebare devastatoare: cum sa
ma dau eu pe mana unor puberi, cu tuleiele abia crescute? Caci, prezumtia de competenta paleste
considerabil cand ai douazeci si un pic de ani. Aparentele sunt impotriva ta si v-o spune unul care lucreaza in
leprozeria penala de trei decenii si jumatate... Asa ca nu lasati justitia la indemana copiilor!
Pe de alta parte, strania campanie seamana cu una prin care sunt recrutati faiantari, chelneri sau instalatori... Nu
de alta, insa eu stiam ca oamenii pentru Justitie sunt pregatiti in facultatile de drept si in Institutul National de
Magistratura, iar nu cautati prin anunturi mediatice...
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