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Asociația Magistraților din România(AMR) condamnă 

ferm afirmațiile Ministrului Justiției – doamna Raluca - Alexandra 

Prună - care, prin criticile nefondate expuse în spațiul public față de 

proiectul de modificare a Legii nr.51/1995 pentru organizarea și 

exercitarea profesiei de avocat, aduce în mod nejustificat îndoială 

asupra unei categorii profesionale, lăsând a se înțelege că întregul corp 

de avocați, prin această inițiativă legislativă, nu urmărește decât să-și 

creeze anumite avantaje, transpuse în „imunități” nedefinite și 

imaginare „restaurații”, nesocotind normele de conduită, aruncând o 

suspiciune generală în ce privește activitatea acestora. 

Mențiunile doamnei ministru sunt lipsite de sens, întrucât 

cetățenii țării au nevoie de siguranță atunci când apelează la un 

apărător, iar sugerarea posibilității pierderii garanțiilor de 

confidențialitate prin alterarea evidentă a principiului egalității de 

arme între acuzare și apărare, în relația client – avocat, reprezintă o 

afectare gravă a înfăptuirii unui act de justiție obiectiv. Justificările 

doamnei ministru nu au nicio legătură cu lupta anticorupție, temă 

invocată permanent, ca un „laitmotiv”, mai ales atunci când dorește 

motivarea înlăturării sau amputării drepturilor și libertăților 

cetățenilor.  

Deși se recomandă că nu este un om politic, prin toate 

afirmațiile formulate în numele sistemului pe care-l reprezintă, 

afirmații care ne-au acoperit de multe ori de rușine, în această 

perioadă, doamna ministru nu face decât să aducă în atenția opiniei 

publice teme false, lipsite de orice fundament, ignorând cu bună știință 
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problemele reale ce preocupă sistemul judiciar.  

Mergând pe un drum al consolidării ideii de „suspecți de 

drept” ai cetățenilor republicii, recentele modificări aduse codului 

penal și codului de procedură penală nu fac decât să confirme 

practicienilor actului de justiție că, după 26 de ani de la schimbarea 

unui regim, nu s-a reușit deloc înlocuirea unor mentalitățile, bănuiala 

„săvârșirii de infracțiuni” de către oricine și nevoia de represiune cu 

orice preț, reprezentând încă regulile pe care se întemeiază un act 

dreptate, în viziunea doamnei ministru Prună!  

Mai mult decât atât, zilele acestea, prin opțiunile legislative 

comunicate sistemului judiciar, referitoare la un pachet de legi, cu 

propuneri controversate, promovat de Consiliul Superior al 

Magistraturii, în cursul anului 2015, propuneri care au generat 

nemulțumiri evidente în interiorul sistemului judiciar, după o 

consultare a reprezentanților magistraților într-un grup de lucru, care 

s-a dovedit a fi pur formală, întrucât de opțiunile cărora nu s-a ținut 

cont, asistăm astăzi la promovarea de către Ministerul Justiției - sub 

conducerea doamnei ministru Prună - a unei „politici oligarhice” de 

gestionare a problemelor importante ale justiției, în mâinile unui 

număr restrâns de persoane, respectiv a președinților de instanță, 

înlăturând voința colectivă, conturată în existența colegiilor de 

conducere.  

Această gândire retrogradă ne întoarce în timp, ca abordare 

și înțelegere, înlocuind o politică transparentă în gestionarea 

problemelor justiției cu una dictatorială, imposibil de contestat. 

Neregularitățile semnalate în expunerea de față reprezintă 

numai o parte din pierderile pe care sistemul judiciar le suferă în 

gestionarea intereselor sale, întemeiate exclusiv pe interesele 

cetățenilor, motiv pentru care Asociația Magistraților din România 

(AMR) nu poate să nu sancționeze discrepanța evidentă existentă între 
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argumentele de reformă, la nivel judiciar, invocate permanent și 

realitatea transpusă în măsurile concrete adoptate! 

 

 

Președintele Asociației Magistraților din România 

Judecător Gabriela Baltag 
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