
 

 

 

 

             

COMUNICAT 

al Asociației „Inițiativa pentru Justiție”, 

07.03.2022 

 

În contextul viitoarelor alegeri pentru membrii ai Consiliului Superior al 

Magistraturii, Asociația Inițiativa pentru Justiție (AIJ) protestează faţă de conţinutul 

Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii din data 28.02.2022, prin care s-a stabilit 

calendarul acestor alegeri. 

Observăm cu stupoare că există numai 7 zile lucrătoare în care viitorii candidaţi se 

pot întâlni cu magistraţii,  7 zile care coincid ca desfăşurare cu vacanţa de Paşte a 

copiilor, cu Săptămâna Mare şi se suprapun cu perioada examenului de promovare în 

funcţii de execuţie a judecătorilor şi procurorilor, or acest timp scurt face imposibilă atât 

interacţiunea cu colegii cât şi posibilitatea de a discuta programul, de a evidenţia 

probleme şi de a găsi rezolvări. 

Alegerile organizate de această manieră nu fac decât să încerce să prestabilească 

componenţa viitorului Consiliu Superior al Magistraturii prin impunerea unor candidaţi 

agreaţi şi cu susţinerea pe diverse canale informale existente între conducătorii de 

instanţe ori de parchete. 

În contextul pandemiei care ne-a ţinut departe unii de alţii în aceşti ani era esenţial să 

se creeze cadrul care să permită candidaţilor şi alegătorilor să se întâlnească unii cu alţii, 

lucru care cu siguranţă nu este posibil conform actualului calendar. 

Acest mod de organizare a alegerilor este o nouă lovitură dată independenţei 

magistraturii cu consecinţe inimaginabile la acest moment. De-a lungul timpului 

Asociaţia Iniţiativa pentru Justiţie, luând naştere în contextul atacurilor fără precedent 

ale puterii politice de la acea vreme la adresa legilor justiţiei, rămânând fidelă 

principiilor sale, a înţeles să susţină independenţa justiţiei române şi respectarea statului 

de drept. 

Iniţiativa pentru Justiţie s-a născut pe treptele Palatului de Justiţie în cursul 

celebrelor proteste, pentru principiile expuse în actul constitutiv şi înţelege să le susţină 

până la dispariţia sa. Condamnăm aceste practici electorale pe care nicio societate 

democratică solidă nu le agreează! Luând act de mesajul transmis informal de către una 

dintre actualele membre ale Consiliului Superior al Magistraturii, acela că „s-a stabilit 

componenţa viitorului Consiliu”, ne exprimăm convingerea că magistraţii vor găsi 

înţelepciunea să trimită în viitorul Consiliu oamenii potriviţi pentru ca, pe viitor, să nu 

mai fie necesar să apărăm independenţa justiţiei la Bruxelles, la Luxembourg ori în faţa 

instanţelor sau parchetelor, ci viitorul Consiliu să fie cel care îşi îndeplineşte rolul 

constituţional de garant al independenţei justiţiei. 



 

Asociația „Inițiativa Pentru Justiție” 


