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Am plăcerea să urez tuturor celor prezenţi 

în numele Programului Statul de Drept Eu-

ropa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adena-

uer bun venit la ceremonia de absolvire a 

ediţiei din acest an a programului “Lideri 

pentru justiţie”. 

Este o mare bucurie pentru mine să îi urez 

bun venit ambasadorului Republicii Federale 

Germania în România, domnul Werner Hans 

Lauk. Ne bucurăm, stimate domnule amba-

sador, că sunteţi alături de noi şi vă mulţu-

mim că veţi adresa un cuvânt de salut celor 

prezenţi după intervenţia mea. 

Ne bucurăm de prezenţa domnului profesor 

dr. Valeriu Stoica, fost ministru al Justiţiei, 

care de asemenea ne va adresa câteva cu-

vinte. Domnul profesor Stoica este un im-

portant susţinător al programului nostru 

pentru tineri jurişti români şi îmi revine 

onoarea de a vă mulţumi pentru generozita-

tea cu care sprijiniţi demersul nostru – şi 

aceasta nu doar din punct de vedere ideatic. 

Alături de noi este și Secretarul de Stat din 

cadrul Ministerului de Justiție, doamna        

Simona Maya Teodoroiu. Vă mulţumesc 

mult că ne onoraţi cu prezenţa Dumnea-

voastră.  

 

 

Bineînţeles, îi salut călduros pe toţi partici-

panţii ediţiei din acest an ai programului 

nostru, care îşi vor primi astăzi diplomele, 

precum şi pe toți alumnii programului nos-

tru şi pe trainerii noştri. 

Doresc să mulţumesc tuturor celor care vor 

lua cuvântul la acest eveniment. 

Astăzi, marcăm un mic jubileu. Fiindcă sun-

tem deja la cea de-a cincea generaţie de 

Lideri pentru Justiţie care îşi vor primi acum 

diplomele de absolvire. În cei cinci ani care 

au trecut, programul a fost parcurs de 

aproape 100 de tineri jurişti. Şi trebuie să 

recunosc că noi, ca fundaţie, suntem cu 

adevărat mândri de aceasta. 

Pe noi ne preocupă să capacităm şi mai bine 

în special tineri jurişti talentaţi, pentru ca 

aceştia să-şi poată asuma funcţii de condu-

cere în activitatea profesională, dar şi în stat 

şi societate. 

Pe noi ne preocupă să contribuim la creşte-

rea performanţei justiţiei române.  

Conţinuturile programului au fost variate. 

Acestea s-au referit la stimularea creativită-

ţii, dezvoltarea unor viziuni despre sistemul 
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de justiţie din România, promovarea com-

petenţelor de leadership şi de muncă în 

echipă, retorică, managementul schimbării 

şi al proiectelor – pentru a aminti numai ce-

le mai importante dintre cuvintele-cheie. 

Dar, bineînţeles, au fost abordate şi teme 

de etică şi de politică, am discutat despre 

integritate în sistemul de justiţie din Româ-

nia, prevenirea şi combaterea corupţiei, 

provocări pentru democraţia încă tânără din 

România, precum şi despre construirea unei 

societăţi civile moderne, active şi deschise. 

Toate generaţiile au absolvit mai multe mo-

dule de pregătire în România, toate au par-

ticipat la un program de informare în capita-

la Berlin, cu o durată de mai multe zile, iar 

ultimele patru generaţii au fost şi la Acade-

mia noastră din Cadenabbia, în Italia, domi-

ciliul de vacanţă al cancelarului nostru Kon-

rad Adenauer. Am toată înţelegerea pentru 

aceia care, făcând parte din prima generaţie 

de Lideri pentru Justiţiei, sunt puţini trişti 

fiindcă nu au avut această oportunitate. 

Am ferma convingere că toate competenţele 

dobândite sau dezvoltate le vor fi de mare 

folos participanţilor în parcursul lor profesi-

onal şi personal. 

Dar noi suntem o fundaţie politică şi ne do-

rim mai mult. Noi îi încurajăm îndeosebi pe 

tineri să îşi asume responsabilităţi în stat şi 

societate. 

Dumneavoastră sunteţi jurişti şi, indiferent 

de profesiunea în care activaţi, veţi avea 

decizii de adoptat, care, în parte, vor avea 

efecte semnificative asupra altor persoane. 

În acest context, va trebui să asiguraţi con-

diţiile pentru realizarea dreptului, pentru ca 

acesta să nu facă un pas înapoi în faţa in-

justiţiei. 

Evident că, pentru aceasta, este necesară o 

bună cunoaştere a dreptului material şi pro-

cedural. Un jurist trebuie să aibă capacita-

tea de a cuprinde cauze complexe, de a le 

analiza cu precizie şi de a putea aplica nor-

mele la fapte, în scopul obţinerii unor rezul-

tate ireproşabile. 

Însă toate acestea nu sunt suficiente, pen-

tru a fi un bun jurist. Autorii Legilor rasiale 

de la Nürnberg fuseseră absolvenţi strălu-

ciţi, ştiau să formuleze convingător, stăpâ-

neau tehnica legislativă. Şi nu numai ei, ci 

mulţi dintre cei care au avut funcţii înalte în 

justiţia nazistă a statului german. Dar aceş-

tia şi-au folosit inteligenţa şi cunoştinţele şi 

abilităţile dobândite în timpul studiilor, sta-

giaturii şi activităţii profesionale, pentru a 

conferi injustiţiei o faţă legală. Au fost 

atunci, ceea ce exprimă titlul unui volum 

apărut în perioada postbelică: „Juriştii cum-

pliţi”. Acest lucru demonstrează că inteli-

gența nu este neapărat o busolă etică. 

Atunci, prin ce se distinge un bun jurist? 

Filozof al dreptului, Gustav Radbruch a for-

mulat răspunsul în modul următor: „Un bun 

jurist poate deveni numai acela care este 

jurist cu o conştiinţă încărcată“. 

Voi încerca să exprim acelaşi lucru cu cuvin-

te mai simple. Un jurist bun trebuie să aibă 

două calităţi: să dea dovadă de empatie şi 

să aibă îndoieli. 

Empatia reprezintă capacitatea şi disponibi-

litatea, de a recunoaşte şi înţelege gânduri-

le, emoţiile, motivaţiile şi însuşirile persona-

lităţii altuia, este capacitatea de a manifesta 

înţelegere şi de a lua parte la tristeţea celui-

lalt. 

Iar a avea îndoieli înseamnă a cântări la re-

ce, a reflecta riguros, dacă ceva anume este 

corect sau greşit; reprezintă somaţia pe ca-

re o primim pentru a trece la auto-reflecţie 

înainte de a lua o decizie. 

Cine manifestă empatie şi poate avea îndo-

ieli este – cel puţin după convingerea mea – 

mai bine apărat de judecăţi greşite decât 

alţii. 
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Aceste două însuşiri completează ceea ce 

noi considerăm, în general, a fi calităţi ma-

nageriale: capacitatea de a lucra sub presi-

une, inteligenţă, integritate, autocontrol, 

creativitate, putere de convingere şi spirit 

de răspundere. 

Spuneam mai devreme că noi, ca fundaţie 

politică, încurajăm folosirea propriilor abili-

tăţi, talente şi îndemânări nu doar pentru 

activitatea profesională, ci şi pentru asuma-

rea de responsabilităţi în societate. 

O societate poate avea succes dacă cetăţe-

nii săi fac uz de posibilitatea lor de partici-

pare, iar celor care au privilegiul de a avea 

un talent şi abilităţi peste medie, le revine o 

responsabilitate cu totul aparte. 

Şi în România există cele mai diferite posibi-

lităţi în acest sens. Ştiu că, în această ţară, 

judecătorii şi procurorii nu au voie să fie 

membri de partid. Totuşi, nu trebuie lăsată 

doar la mâna partidelor politice configurarea 

statului şi societăţii. 

Politica însumează, mai degrabă, toate acti-

vităţile de controlare a statului şi societăţii, 

iar în acest sens, fiecare va trebui să fie un 

om cu caracter politic. Societatea trăieşte şi 

din disponibilitatea pe care o manifestă ce-

tăţenii săi de a se implica, în mod onorific, 

în timpul liber, într-o asociaţie pentru bine-

facere sau într-o organizaţie pentru dreptu-

rile omului, ca să dau numai două dintre 

posibilele exemple. 

Sau, de asemenea, de a participa activ la 

reţeaua absolvenţilor noştri. Noi, fundaţia 

Konrad Adenauer, suntem foarte preocupaţi 

să menţinem contactul cu toţi cei care au 

participat la programele noastre şi îi încura-

jăm, totodată, să menţină legătura unii cu 

alţii.  

Doresc să mulţumesc încă o dată pentru 

implicarea şi colaborarea activă trainerilor, 

referenţilor, susţinătorilor şi participanţilor 

din acest program. Sper să ne revedem de 

cât mai multe ori şi le urez tuturor partici-

panţilor mult noroc şi succes în viaţa perso-

nală şi profesională, precum şi în încercarea 

lor de a schimba societatea românească în 

bine. 

 

 

 

 

 

 


