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S P E E C H  

 

 

CUM LUPTĂM ÎMPOTRIVA CORUPȚIEI? 

CONFERINȚA DE ABSOLVIRE A GENERAȚIEI 7 

LIDERI PENTRU JUSTIȚIE 
 

BUCUREȘTI, 09 DECEMBRIE 2016 

 

În numele Programului Statul de Drept Eu-

ropa de Sud-Est al Fundaţiei Konrad Adena-

uer, doresc să urez bun venit tuturor celor 

prezenţi la conferința “Cum luptăm împotri-

va corupției?” și ceremonia de absolvire a 

ediţiei din acest an a programului “Lideri 

pentru Justiţie”. 

Permiteţi-mi să îi salut în mod special pe 

unii dintre oaspeţii de onoare. 

Mă bucur că, şi în acest an, ambasadorul 

Republicii Federale Germania, domnul Wer-

ner Hans Lauk, participă la evenimentul 

nostru şi va rosti un cuvânt de salut. Dom-

nule Lauk, ieri am participat la recepţia dvs. 

de rămas bun, iar în scurt timp vă veţi în-

cheia activitatea în România. Mă folosesc de 

această ocazie, ca să vă mulţumesc căldu-

ros pentru sprijinul acordat în multiple mo-

duri în anii care au trecut. De fiecare dată 

aţi dat dovadă de disponibilitate pentru a ne 

acorda sprijin, şi, de aceea, vă suntem re-

cunoscători. Odată cu mulţumirile mele vă 

transmit şi cele mai bune urări pentru noua 

etapă care începe în viaţa dvs. 

Un bun venit călduros îi adresez şi doamnei 

judecător de la Curtea Constituţională a 

României, Simona Maya Teodoroiu. Din par-

tea dvs. am beneficiat de sprijin încă din 

perioada în care eraţi Secretar de Stat în 

Ministerul Justiţiei, iar acest sprijin a conti-

nuat şi de când deţineţi funcţia actuală. Noi 

vă mulţumim că sunteţi prezentă, şi în acest 

an, la evenimentul nostru.  

Totodată, am marea bucurie să îl pot saluta, 

şi în acest an, pe fostul Ministru al Justiţiei 

din România, domnul profesor Valeriu Stoi-

ca. Sunteţi, din toate punctele de vedere, 

un generos sprijinitor al programului nostru, 

iar pentru aceasta suntem foarte recunoscă-

tori. Ne bucurăm că, periodic, participanţii 

programului nostru au şansa să le împărtă-

şiţi din vastele dumneavoastră cunoştinţe şi 

bogata experienţă. Aşteptăm cu mare inte-

res discursul din această seară. 

Mă bucur să salut prezenţa lui Cornel Căli-

nescu, un bun prieten al programului nos-

tru. Sunt convins că va reuşi să transforme 

ANABI – Agenția Naţională de Administrare 

a Bunurilor Indisponibilizate – într-o poveste 

de succes! 

În continuare, mă bucur să îi urez bun-venit 

domnului Paul Dumitriu, Procuror-Șef Ad-

junct al Secției pentru combaterea infracțiu-

nilor asimilate celor de corupție din cadrul 

Direcției Naționale Anticorupție. Faptul că 

România a făcut progrese atât de importan-

te în combaterea corupţiei se datorează 

într-o bună măsură activității DNA iar aceste 

progrese se bucură în prezent de apreciere 

internațională.  
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Ne bucurăm, totodată, că sunt alături de 

noi, aici, reprezentanţii mai multor ambasa-

de cu care avem o bună colaborare.  

Bineînţeles, îi salut pe absolvenţii noştri. 

Din păcate, cu generaţia din acest an a lide-

rilor pentru justiţie nu am putut să mă în-

tâlnesc atât de des cum m-am întâlnit cu 

seriile anterioare, deoarece am părăsit Ro-

mânia în februarie, iar acum reprezint fun-

daţia noastră în Bulgaria şi coordonez Pro-

gramul Statul de Drept Europa de Sud-Est 

doar interimar. Am avut însă ocazia să stau 

de vorbă cu participanţii generației 7 încă de 

la prima sesiune de training, desfășurată în 

ianuarie la Sinaia, ca mai apoi să ne reîntâl-

nim în iulie la Arbanasi, în Bulgaria, pentru 

a șasea sesiune. Totodată, am fost împreu-

nă la Berlin, unde am purtat multe discuţii 

cu reprezentanţi din sistemul de justiţie 

german, dar şi cu politicieni.  

Astăzi doresc să fac câteva observaţii de-

spre răspunderea liderilor pentru justiţie în 

societatea română, aşa cum o văd eu. 

Evident, contează în primul rând modul pro-

fesionist de exercitare a profesiei juridice 

pentru care a optat fiecare. Totodată, con-

tează întărirea încrederii oamenilor în justi-

ţie prin integritate personală. Desigur, fieca-

re trebuie să se considere un „agent al 

schimbării” şi să contribuie la modernizarea 

justiţiei. 

Însă astăzi nu doresc să mă concentrez pe 

aceste aspecte, ci mai degrabă pe respon-

sabilitatea liderilor pentru justiţie în calitate 

de cetăţeni ai statului.  

De la austriacul Hans Kelsen, filozof al drep-

tului,  ştim că „democraţia presupune exis-

tenţa cetăţeanului educat – acesta nu va fi 

niciodată în majoritate.” 

Nu, niciodată nu a fost în majoritate. Dar a 

reuşit să îşi pună amprenta, în mod deter-

minant, asupra discursului democratic; por-

nind de la fapte care pot fi probate, acesta 

reprezintă discuţia în contradictoriu cu privi-

re la concluziile posibile. În spiritul idealului 

iluminist, al raţiunii. 

Toate acestea au fost posibile deoarece, pâ-

nă cu puţini ani în urmă, informarea popula-

ţiei se făcea prin intermediul câtorva posturi 

de televiziune şi radio, cât şi prin presa scri-

să. În cadrul acestora erau susţinute cele 

mai diferite puncte de vedere şi opinii, cu 

toate că deontologia jurnalistică presupu-

nea, neîndoielnic, realizarea investigaţiei 

jurnalistice diligente şi publicarea numai a 

faptelor care, în opinia jurnalistului, cores-

pundeau adevărului. Cine încălca aceste re-

guli şi răspândea ştiri false – sau cum se 

spune în germană „raţe” – risca să se facă 

de râs în faţa colegilor şi a opiniei publice.  

Astăzi lucrurile s-au schimbat. 

Desigur, internetul şi mediile sociale ne ofe-

ră şansa de a obţine informaţii şi de a lua 

cunoştinţă de opiniile altora într-o măsură 

inimaginabilă până în urmă cu câţiva ani. 

Acest aspect este foarte important, mai ales 

în state în care mass-media nu este liberă, 

ci controlată. Nu degeaba în multe dintre 

aceste state se fac eforturi în direcția limită-

rii accesului la internet. 

Din păcate, internetul şi media sociale nu 

oferă doar şanse favorabile!  

Dimpotrivă, acestea au  extins şi raza de 

acţiune a demagogilor şi populiştilor. Dema-

gogi au existat în toate timpurile şi au avut 

un impact maxim atunci când au reuşit să 

capteze atenţia maselor. În cartea sa, „Psi-

hologia maselor”, Gustave Le Bon vorbeşte 

despre schimbarea prin care trece cel care 

devine parte a masei. El îşi pierde abilitatea 

personală de a judeca, devenind parte 

dintr-o „unitate sufletească”. Masei i se pot 

trezi senzaţii, masa este influenţabilă, cre-

dulă, netolerantă, exuberantă şi autoritară. 

În trecut, demagogul avea nevoie de o sală 

sau de piaţa mare, ceea ce limita, în mod 
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corespunzător, numărul de oameni cărora 

putea să li se adreseze. Astăzi, el are nevoie 

de internet ca să poate avea acces facil la 

milioane de oameni – şi se pare că pe inter-

net poate fi realizată acea „unitate sufle-

tească” despre care vorbea Gustave Le Bon. 

Ştim din experienţă că mai ales în timpul 

campaniilor electorale sunt puse în circulaţie 

- în formă mascată - neadevăruri, minciuni, 

ştiri false, ţinta fiind una foarte precisă. 

„Socialbots” generează automat mesaje în 

internet, rareori urmărindu-se propagarea 

de fapte verificabile sau influenţarea con-

structivă a formării opiniei. Trolii din inter-

net provoacă oamenii și generează emoţie.  

Vă mărturisesc că mă înfricoșează secțiunea 

de comentarii de pe paginile de internet ale 

marilor ziare germane, fiindcă mă confrunt 

frecvent cu un amestec de inabilitate inte-

lectuală, pierdere totală a controlului emoţi-

onal şi o siguranţă de sine care nu se justifi-

că prin nimic. De multe ori, remarc doar ură 

în formă pură. Nici în alte ţări lucrurile nu 

stau altfel. Iar unii nu se rezumă doar la 

vorbe. După Brexit şi după alegerile prezi-

dențiale din SUA, în ambele ţări s-a ajuns la 

atacuri asupra membrilor unor minorităţi.  

Numărul susţinătorilor populismului autori-

tar creşte – şi acestora le place să îşi spună 

democraţi! 

Totuşi, cine crede că beneficiază de legitimi-

tatea de a comite violenţe, pentru că se 

consideră câştigător al unui plebiscit sau al 

unor alegeri, sau cine crede că numai unei 

majorităţi îi este totul permis, acela nu a 

înţeles esenţa democraţiei.  

În lucrarea sa „Despre esenţa şi valoarea 

democraţiei”, Hans Kelsen explică: „Ar fi 

imposibilă justificarea principiului majorităţii 

prin faptul că mai multe voturi au o greuta-

te totală mai mare decât un număr mai re-

dus de voturi. Pornind de la pura prezumţie 

negativă că unul nu valorează mai mult de-

cât altul, nu se poate trage concluzia poziti-

vă că primează voinţa majorităţii.” 

Printr-o formulare mai simplă, am spune: 

Dacă toţi sunt egali, de ce ar putea cere 

majoritatea ca minoritatea să o urmeze? 

Kelsen concluzionează: „Numai ideea că, 

dacă nu toţi, dar măcar mulţi oameni sunt 

liberi - adică pe cât posibil doar puţini vor fi 

în contradicţie cu voinţa generală a ordinii 

sociale – reprezintă calea rezonabilă spre 

principiul majorităţii.” 

Cu alte cuvinte: „Principiul majorităţii se 

deduce din ideea de libertate, deoarece 

permite cea mai strânsă apropiere de liber-

tate.” 

Majorităţile se pot forma numai în mod legi-

tim, dacă se ţine seama de fiecare opţiune 

politică, ca şi de fiecare opinie politică. Kel-

sen a formulat în felul următor: „Relativis-

mul este acea convingere care precede ide-

ea democratică.” 

Aşadar, democraţia reală presupune respec-

tul faţă de minorităţi, lucru neînţeles însă de 

aceia care provoacă ura faţă de minorităţile 

etnice, religioase sau sociale. Dacă ar fi în 

majoritate, aceștia nu ar asigura democraţia 

ci ar construi ceea ce Alexis de Tocqueville 

numea „tirania majorităţii”.  

Populiştii autoritari nu periclitează doar li-

bertatea şi democraţia adevărată, ei sunt şi 

cei care produc decizii iraţionale. 

În loc să ofere dovezi pentru fapte, acestea 

sunt ignorate, faptele fiind construite şi răs-

turnate. În locul discursului raţional cu privi-

re la concluziile faptelor care pot fi probate, 

sunt provocate emoţii – pentru ca oamenii 

să se înfurie, pentru ca ei să fie provocați 

împotriva altor categorii ale populaţiei. În 

final, deciziile se iau emoţional. Iar procese-

le decizionale iraţionale conduc la decizii ira-

ţionale. Aşa ajungem la sfârşitul raţiunii. 
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Această strategie o denumim politica post-

adevăr. Oxford Dictionaries apreciază că 

aceasta este noțiunea anului 2016, iar acest 

fapt nu îl va surprinde pe cel care a urmărit 

cu atenţie evenimentele politice ale acestui 

an. 

Alarmant este mai ales faptul că populiştii 

autoritari atacă proiectul unificării europene 

şi propagă întoarcerea la naţionalism. Să fi 

uitat noi toţi că naţionalismul a fost cauza 

atâtor războaie – cu milioane de morţi, mai 

ales în Europa? Fostul cancelar federal Hel-

mut Kohl face parte dintr-o generaţie care 

ştie ce a însemnat războiul, de aceea, el a 

ştiut să pună punctul pe i, spunând urmă-

toarele: „Europa rămâne o chestiune de 

război şi pace, cu tot ceea ce ţine de aces-

tea: alături de pace - şi libertatea, bunăsta-

rea şi democraţia.” 

Aşadar, sunt multe în joc. 

Tocmai de aceea ne ocupăm de responsabi-

litatea generaţiei tinere, a celei educate, a 

acelor oameni care înţeleg ce joc joacă unii 

acum şi ce riscuri incumbă aceste jocuri. 

Aşa am ajuns la răspunderea liderilor pentru 

justiţie. 

Pe cât este de clar că omul îşi doreşte suc-

ces în profesie şi urmăreşte acest obiectiv 

printr-un mare consum de timp şi energie, 

pe atât este de indispensabil ca toţi aceia 

care susţin democraţia, libertatea şi dreptu-

rile universale ale omului să se implice soci-

al şi să ofere sprijin, pentru ca aceste valori 

să primeze. 

Nu putem să convingem pe fiecare. Există 

oameni care sunt imuni la argumentele raţi-

onale, aceştia se mişcă într-un mediu de 

opinie închis şi se susţin unii pe alţii în pre-

judecăţile şi teoriile lor conspiraţioniste. 

Dar şi eu sunt convins că marea majoritate 

a oamenilor din Europa împărtăşeşte valori-

le noastre.  

Şi va trebui să ne implicăm cu hotărâre, 

pentru ca lucrurile să rămână aşa. 

Cum putem avea succes? Iată câteva consi-

deraţii în acest sens. 

Comportamentul democratic se învaţă şi se 

exersează. Niciodată nu va fi prea devreme 

să începem acest exerciţiu. Copiii care, la 

şcoală, învaţă doar pe de rost şi sunt edu-

caţi să preia opinia profesorilor, fără să fi 

reflectat la aceasta, nu vor învăţa să-şi for-

meze o opinie. Iar cine nu învaţă acest lu-

cru, este mai uşor manipulabil. De aceea, 

nu trebuie suprimată opoziţia susţinută în 

mod politicos şi fundamentată cu toată dili-

genţa. Dimpotrivă.  

Evident, trebuie învăţată şi capacitatea de a 

gestiona opoziţia altora. Un bun democrat 

se bucură de opoziţia fundamentată, din 

partea altora, fiindcă în felul acesta poate să 

verifice justeţea propriilor convingeri. Însă, 

această bucurie o are doar acela care a fost 

educat în spiritul toleranţei şi respectului 

faţă de semeni. 

Evident, respectul faţă de alţii nu trebuie să 

însemne renunţarea la confruntarea decisă 

cu cei care gândesc altfel sau - mai ales - cu 

populiştii. Aceştia au întotdeauna la înde-

mână soluţii simple pentru probleme com-

plexe. Singura problemă este că astfel de 

soluţii nu funcţionează. În schimb, sunt uşor 

de înţeles, iar din acest motiv se pot găsi 

susţinători. De regulă, problemele complexe 

necesită soluţii complexe. Cine vrea să aibă 

susţinători pentru acestea, trebuie să le ex-

plice în aşa fel încât să fie înţelese de cei 

mai mulţi. Cine renunţă la reducţiunea di-

dactică în cadrul argumentării sale, cu greu 

va reuşi să găsească majorităţi. 

Educaţia în privinţa media dobândeşte o im-

portanţă tot mai mare şi trebuie să devină 

parte din pregătirea şcolară. Copiii trebuie 

să înveţe ce şanse oferă internetul şi mediile 

sociale, dar şi ce riscuri ascund acestea. 
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În principiu, dreptul fundamental la liberă 

exprimare include şi dreptul de a minţi şi de 

a practica dezinformarea. Discursul instiga-

tor la ură este însă sancţionat de legea pe-

nală în cele mai multe ţări europene. În felul 

acesta, se urmăreşte asigurarea păcii publi-

ce. În accepţiunea germană, cetăţenii tre-

buie să trăiască liberi de frica unora faţă de 

ceilalţi şi trebuie să aibă încredere că lucru-

rile aşa vor rămâne. Atunci când şi pe inter-

net sunt urmărite astfel de fapte penale, 

înseamnă că nu avem de-a face cu cenzură, 

ci cu impunerea ordinii de drept. Ştiu care 

sunt dificultăţile practice posibile, dar dacă 

nu vom încerca măcar, atunci internetul va 

deveni un spaţiu necontrolat de lege. Iar 

aşa ceva nu putem să permitem. 

Trebuie să evidenţiem diferenţa dintre pa-

triotism şi naţionalism. Patriotul se simte 

ataşat de ţara sa şi recunoaşte că îi aparţine 

acesteia. Într-un stat de drept aceasta este 

şi recunoaşterea susţinerii democraţiei, a 

demnităţii umane inalienabile şi a drepturi-

lor umane care se deduc din aceasta. Spre 

deosebire de naţionalist, patriotul nu pune 

mai presus de toate ţara sa şi poporul său şi 

nici nu este depreciativ cu alte ţări şi popoa-

re. 

Trebuie să prezentăm proiectul Unificării Eu-

ropene ca pe ceva care înseamnă nu doar o 

piaţă internă comună, nu doar acces la fon-

duri UE. Proiectul unificării europene este 

răspunsul la războaiele cumplite de pe acest 

continent, care au provocat milioane de 

morţi. 

Noi trebuie să susţinem ofensiv modelul 

democraţiei liberale, dacă dorim o societate 

în care oamenii să nu meargă în pas caden-

ţat, ci să trăiască în libertate. 

Nimeni nu poate promite în România mase-

lor largi că va exista o creştere a bunăstării 

care se va produce în salturi şi rapid. Dar 

politicienii trebuie să transmită - măcar în 

mod credibil - impresia că este obiectivul lor 

să reducă decalajul dintre „sărac şi bogat”. 

Eu reprezint o fundaţie creştin-democrată, 

noi suntem reprezentanţii conceptului eco-

nomiei sociale de piaţă. Nu ne dorim o soci-

etate egalitară, ci o societate a egalităţii de 

şanse, fiindcă dorim bunăstare pentru toţi. 

Populiştii au ca grup-ţintă mai ales oameni 

care muncesc mult, dar care abia răzbesc. 

În spaţiul anglofon aceştia sunt „JAM 

people” – just about managing - cei care 

abia fac faţă. Tot ei sunt cei care suferă în 

mod deosebit din cauza corupţiei.  

Pentru a ajunge la aceşti oameni, trebuie să 

ne ducem spre ei, să îi găsim acolo unde se 

află. Fără a neglija mass-media tradiţională, 

trebuie ca internetul şi mediile sociale să nu 

fie cedate celor care provoacă oamenii unii 

împotriva altora, pentru că propagă ura și 

creează discordie.  

Fiecare dintre cei care se consideră cetăţeni 

educaţi trebuie să vorbească şi să participe 

la discursul social. Iar în acest sens, acela 

care susţine o opinie, va proceda în conse-

cinţă după o profundă reflecţie şi după ce va 

şti despre ce vorbeşte. Iar de vorbit va vor-

bi sigur pe el, fără să lase impresia de aro-

ganţă sau elitism.  

Acesta este demersul şi aceasta este contri-

buţia pe care trebuie să şi le asume toţi cei 

care împărtăşesc valorile reprezentate de 

noi. Aceasta este şi răspunderea liderilor 

pentru justiţie. 

Ceea ce dorim noi este să vă sprijinim. Fun-

daţia Konrad Adenauer se bucură că, în fie-

care an, are posibilitatea să găsească în 

această ţară tineri jurişti implicați și moti-

vați să schimbe lucrurile. Trebuie să recu-

nosc că suntem mândri de acest lucru. 

Nu voi putea încheia discursul meu fără să 

le mulţumesc călduros trainerilor şi colabo-

ratorilor noștri. Fără efortul lor, acest pro-

gram nu ar putea fi realizat cu succes.  

Le mulţumesc celor din generaţia din acest 

an de Lideri pentru Justiției pentru partici-
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parea în programul nostru. Sper să rămână 

ataşaţi de fundaţia noastră şi de rețeaua de 

absolvenți. Vă doresc tuturor mult succes în 

profesie şi în viaţă. Iar eu îmi doresc mai 

ales ca voi să vă asumaţi responsabilităţi în 

stat şi societate. Pentru România. Pentru 

Europa. 

 

 


