
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
  

COMUNICAT DE PRESĂ 
referitor la participarea preşedintelui Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la   
Conferinţa auditorilor de justiţie din anul I „Întâlnire de bun augur” 

  
  

  
Joi, 19 iunie 2014, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecător dr. Livia Doina 
Stanciu a participat la o întâlnire cu auditorii de justiţie din anul I organizată de Institutul 
Naţional al Magistraturii în aula institutului denumită „Întâlnire de bun augur - despre 
cariera  magistratului”. 

  
Din partea Institutului Naţional al Magistraturii au participat doamna judecător Octavia 
Spineanu Matei, director INM şi doamna Ana Maria Garofil, director adjunct INM. 

  
În cadrul discuţiilor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, doamna judecător dr. Livia 
Doina Stanciu a reliefat importanţa formării profesionale a auditorilor de justiţie, atât în 
condiţiile dinamicii procesului legislativ, odată cu implementarea noilor coduri, cât şi în cadrul 
cerinţelor spaţiului juridic european, formare care să ofere auditorului o pregătire adecvată în 
vederea îndeplinirii cu competenţă şi responsabilitate a angajamentului profesional. 
  
În discursul său, preşedintele instanţei supreme a făcut aprecieri asupra carierei profesionale 
a magistraţilor, a evoluţiei profesionale a acestora, pornind de la selecţia, integritatea, 
abilitatea şi eficienţa magistratului, punând un puternic accent pe pregătirea morală şi 
vocaţională a acestuia: „un magistrat trebuie să fie înţelept”, „un magistrat trebuie să fie un 
om puternic,  „un magistrat trebuie să fie modest”, „un magistrat trebuie să fie 
demn”, „magistratul trebuie să fie integru şi dedicat profesiei sale”. 
  
În continuare preşedintele instanţei supreme, a subliniat rolul Institutului Naţional al 
Magistraturii pentru Justiţia română, acela de pregătire continuă a magistraţilor, rol cu atât mai 
însemnat cu cât, prin nivelul calităţii profesionale dobândite de magistraţi în cadrul anilor de 
pregătire în cadrul Institutului, va fi evaluată  calitatea Justiţiei din România de mâine. 

  
În final, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a felicitat corpul de auditori de justiţie, 
transmiţându-le că, „dincolo de orice, magistratul trebuie să fie, și să rămână, OM, un om care 
nu trebuie să uite că responsabilitatea rostirii legii, puterea de a decide asupra vieții, bunurilor 
sau libertății semenilor săi, nu trebuie să devină niciodată o rutină, o muncă oarecare, în care 
să uite că în fața sa nu se află simple cazuri sau simple dosare, ci se află oameni reali cu 
vieți și destine ce depind de decizia sa”. 
  
 


