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COMUNICAT 
 
 

Curtea de Apel Iaşi exprimă următorul punct de vedere raportat la 
demersurile repetate şi luările de poziŃie publice referitoare la imaginea 
corpului profesional de judecători al instanŃei. 
 

Societatea românească în slujba căreia este recunoscută independenŃa 
justiŃiei are nevoie de judecători integri, imparŃiali, independenŃi care să îşi 
exercite profesia cu dedicaŃie, respect de sine şi faŃă de justiŃiabil, bună-
credinŃă, profesionalism şi răspundere. 

În aceeaşi măsură, JustiŃia are nevoie de a fi creditată de către cetăŃeni 
şi instituŃiile publice ale statului pentru ca autoritatea să-i fie unanim 
respectată. 

Într-adevăr, există unele cazuri de netolerat, însă acestea nu sunt de o 
atare anvergură încât să conducă la afectarea întregului corp profesional de 
judecători. 

Generalizarea cazurilor particulare în interesul senzaŃionalului 
conduce la slăbirea autorităŃii şi prestigiului singurei puteri a statului a cărei 
menire este menŃinerea echilibrului şi a păcii sociale în societatea 
românească. 

Cazul izolat ivit în rândul judecătorilor de la Curtea de Apel Iaşi ca 
urmare a investigatiei penale intreprinsa de catre D.N.A., caz intens 
mediatizat în această ultimă perioadă de timp, arată clar că magistraŃii 
trebuie să accepte că atacurile pot veni şi din interiorul profesiei prin 
abaterile de la normele etice şi cedările mercantile la nivel individual, însă 
acestea nu trebuie să compromită iremediabil imaginea sistemului juridic 
ieşean şi integritatea întregului colectiv de judecători din cadrul CurŃii de 
Apel Iaşi. 

Imaginea JustiŃiei este deosebit de importantă pentru menŃinearea şi 
întărirea încrederii justiŃiabililor în actul de justiŃie. Ca atare, nu poate fi 



ignorat impactul pe care îl au opiniile exprimate în spaŃiul public prin 
intermediul mass-media asupra imaginii sistemului judiciar şi de aceea 
afirmăm că acŃiunea puterii judecătoreşti are nevoie de încrederea cetăŃenilor 
şi a tuturor instituŃiilor statului prin protejarea ei, având în vedere că 
judecătorii sunt ŃinuŃi de obligaŃia de rezervă care împiedică să reacŃioneze, 
prin manifestări publice, într-o anumită situaŃie. 

Colectivul de judecători al CurŃii de Apel Iaşi afirmă cu tărie că 
activitatea judiciară pe care o desfăşoară se realizează în considerarea 
principiului independenŃei justiŃiei în acord cu legea, fără nici o restricŃie şi 
fără a fi obiectul influenŃelor, incitărilor, presiunilor, ameninŃărilor, 
intervenŃiilor neobişnuite, directe sau indirecte, indiferent din partea cui ar 
veni sau pentru ce motiv anume. 

Ne exprimăm convingerea că reputaŃia şi probitatea profesională de 
care a dat dovadă corpul de judecători de la Curtea de Apel Iaşi în decursul 
timpului conferă cetăŃenilor credibilitate şi siguranŃă în exercitarea profesiei, 
autoritate în exprimarea opiniilor, cu precădere a celor profesionale şi, în 
acelaşi timp, reprezintă imaginea adevărată pe care magistratul a creeat-o şi 
o creează în conştiinŃa opiniei publice. 
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