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Astăzi,  08 mai  2012, a fost pusă piatra de temelie la noul Palat de JustiŃie 
din Iaşi, al cărui amplasament se află în zona centrală a municipiului, la intersecŃia 
străzilor Cucu şi Elena Doamna. Astfel, în prezenŃa preşedintelui CurŃii de Apel 
Iaşi, judecător dr. Cristina Petronela Văleanu, a preşedintelui Tribunalului Iaşi, 
judecător Narcis Violin Stoica,  precum şi a  reprezentanŃilor  Ministerului  JustiŃiei  
s-a început turnarea fundaŃiei peste care va fi edificat viitorul Palat de JustiŃie din 
Iaşi. 

Acest nou pas în derularea proiectului a constituit prilejul inserării în  
clădire, la nivelul fundaŃiei, a unei casete conŃinând un mesaj către generaŃiile 
viitoare, al cărui conŃinut este reprodus alăturat. 

Lucrările de edificare a Noului Palat de JustiŃie din Iaşi au fost demarate la 
data de 15 septembrie 2011, în cadrul unui proiect derulat cu sprijinul Băncii 
Mondiale în parteneriat cu Ministerul JustiŃiei. 
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COLOANA INFINITĂ A DREPTĂłII 
 

« Lucrurile nu sunt greu de făcut, greu este să te pui în stare a le face » 
Constantin Brâncuşi 

 
Dacă ar fi să întoarcem timpul înapoi, se cuvine a privi cu sfială la cei care au ales 

să slujească adevărului şi dreptăŃii, marcând prin realizările lor, creatori de tradiŃii 
majore, civilizaŃia noastră juridică. 

Fostul edificiu al JustiŃiei, situat pe strada Palat, în imediata apropiere a Palatului 
Culturii, de mult a intrat în umbra amintirilor, iar actualul sediu, situat tot în apropierea 
Palatului Culturii, se remarcă semeŃ între celelalte edificii ieşene. Începând cu anul 1986, 
când a fost dat în folosinŃă, Palatul de JustiŃie a fost permanent însufleŃit de munca 
susŃinută a unui numeros personal, slujitori al dreptăŃii aflat în slujba societăŃii pentru a 
stabili şi a afirma aplicarea Dreptului, asigurarea Domniei Legii şi garantării egalităŃii 
CetăŃeanului în faŃa sa. 

    
Timpul, însă, trece şi tace … 

 
Natura, oamenii, clădirile se schimbă dar rămân parteneri trainici ai generaŃiilor 

care delimitează timpul. Iaşul şi-a schimbat veşmântul şi noi clădiri îmbracă cele şapte 
coline, iar în acest NOU arhitectural se edifică o nouă instituŃie emblematică ieşeană: 
Noul Palat al JustiŃiei. 

Situat în locul numit pe vremuri „Cele cinci drumuri”, putem asocia această 
denumire cu cinci direcŃii majore pe care justiŃia ieşană le are în vedere: DREPTATE, 
ADEVĂR, ONESTITATE, INTEGRITATE, TRANSPARENłĂ.  

Am ales această asociere pentru ca fiecare participant la realizarea actului de 
justiŃie din noul sediu să promoveze câte una şi toate la un loc aceste „virtuŃi”, pe care 
partenerii noştri justiŃiabili, societatea civilă, în genere, le aşteaptă de la noi. 

Preluând ce a fost bun de la generaŃiile trecute şi aducând aportul nostru la 
împlinirea obiectivelor pe care ni le-am propus, nădăjduim, cu ajutorul Judecătorului 
Suprem, ale Cărui judecăŃi sunt de multe ori de neînŃeles pentru noi, oamenii, să punem 
început bun în activitatea noastră de zi cu zi.  

În acelaşi timp sperăm ca efortul de a fi eficienŃi în munca noastră, deloc uşoară, 
să aducă lumină, bucurie şi pace în casele şi în sufletele celor care bat la PorŃile JustiŃiei 
cerând să li se facă dreptate. 

Curtea îşi va urma în viitor misia sa, fără a se povăŃui de alte înrâuriri decât 
Legea şi ConştiinŃa, exercitând o adevărată profesiune de credinŃă, cu valoare de 
testament, lăsat peste veacuri de generaŃiile de judecători care au slujit-o şi o slujesc. 



Am fost aici, vom fi acolo, aşteptând ca noile generaŃii să-şi aducă aminte de cei 
care le-au oferit sprijin prin experienŃa lor profesională şi, de ce nu, un spaŃiu modern în 
care să lucreze confortabil, eficient şi nestingherit. 

Important este ca generaŃiile viitoare să-şi asume rolul cuvenit şi să-l 
îndeplinească aşa cum au făcut-o înaintaşii noştri fondatori şi cei care i-au urmat. Păstrăm 
şi în viitor datoria sacră de a continua, fără preget, şi cu toată dăruirea, menirea de a face 
aşa încât să ajungem nu numai să spunem, dar şi să constatăm că Dreptatea domneşte în 
România. 

 
 

Preşedinte al CurŃii de Apel Iaşi, 
judecător dr. Cristina Văleanu 

 
 


