
Discursul

Pre�edintelui României, domnul Klaus Iohannis, la întâlnirea cu noii absolvenţi ai
Institutului Naţional al Magistraturii

(2 februarie 2015)

        Pre�edintele României, domnul Klaus Iohannis, s-a întâlnit luni, 2 februarie a.c., la

Palatul Cotroceni, cu noii absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii. 

Vă prezentăm discursul sus�inut de �eful statului cu acest prilej:

Stimată doamnă pre�edinte a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie

Domnule pre�edinte al Cur�ii Constitu�ionale, 

Domnule pre�edinte al Consiliului Superior al Magistraturii,

Onora�i membri ai CSM,

Domule ministru,

Domnule Procuror General,

Doamnă director,

Onora�i invita�i,

Doamnelor �i domnilor proaspe�i magistra�i,

În primul rând, vă urez aici bine a�i venit! În al doilea rând, adresez sincere felicitări

absolven�ilor Institutului Na�ional al Magistraturii! 

Este pentru mine un motiv de bucurie ca la început de mandat să am în fa�a mea o nouă

genera�ie de magistra�i. Semnarea decretelor de numire a dumneavoastră în func�ia de

judecător �i, respectiv, de procuror, reprezintă un început de drum �i are o însemnătate

aparte. Oficial, prin actul de numire, a�i intrat într-unul dintre cele mai importante sisteme,

cel judiciar, care este fundamental pentru existen�a statului de drept. Un sistem care a făcut

progrese importante în ultimii ani, la a cărui consolidare magistra�ii au contribuit în mod

substan�ial. 

Garantarea independen�ei justi�iei �i statului de drept, precum �i sprijinirea luptei

anticorup�ie sunt priorită�i ale mandatului meu, pe care le voi reafirma cu fiecare ocazie.

Înaintea mea au vorbit persoane cu experien�ă în profesia de magistrat, care pot constitui

repere profesionale pentru oricine dintre dumneavoastră. Prestigiul func�iei de magistrat �i

responsabilitatea cu care aceasta este încărcată sunt subiecte mereu actuale. 

Nu este rolul meu să dau sfaturi �i nici nu cred că de acest lucru este nevoie. Cred, însă, că

fiecare dintre noi, indiferent ce putere în stat reprezentăm, trebuie să avem mereu în minte ce

se a�teaptă de la noi. 

Da�i-mi voie, a�adar, să exprim unele a�teptări pe care nu doar eu le am, ci cred că cei mai



mul�i dintre români le au. A�teptări care descriu, de fapt, câteva repere ale activită�ii în

justi�ie. În primul rând independenta justi�iei, care este esen�ială. Dumneavoastră ve�i fi

chema�i să realiza�i concret acest principiu în întreaga activitate �i în conduita

extraprofesională. Un alt reper fundamental este descris de formula "nimeni nu este mai presus

de lege". Independen�a poate fi golită de con�inut, dacă legea nu este aplicată egal tuturor,

indiferent de pozi�ie, func�ie, avere sau statut social. În al treilea rând, responsabilitatea

magistratului este un corolar al activită�ii sale �i trebuie să devină un principiu de conduită

�i un mod de via�ă. 

În fine, îmi doresc să nu uita�i niciodată că justitia este, ca �i noi to�i, în slujba

cetă�eanului. În paralel cu principiile independen�ei, echidistan�ei �i responsabilită�ii, să

nu uita�i că în fa�a dumneavoastră se află oameni. �i întotdeauna când lucra�i cu oameni,

este nevoie de respect �i deferen�ă. Respectarea drepturilor fundamentale ale cetă�enilor în

administrarea justi�iei, în limitele �i rigorile legilor, rămâne o coordonată esen�ială a

activită�ii dumneavoastră.

Prin numirea ca magistra�i a�i fost investi�i cu prerogativele uneia dintre cele trei puteri în

stat.  Vă îndemn să o exercita�i cu devo�iune, profesionalism, echidistan�ă si decen�ă. Vă

doresc mult succes în cariera profesională �i în via�ă! 
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