Discurs susţinut de domnul Victor Ponta, premierul României şi ministru interimar
al Justiţiei, la Congresul Avocaților 2013

Mulţumesc, domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă mulţumesc pentru invitaţie. De fapt,
am primit-o pe sms în urmă cu câteva zile, să particip la reuniunea dumneavoastră.
Sigur că mă aflu aici în dorinţa de a vă transmite un mesaj, ca prim-ministru, ca ministru
interimar al justiţiei, dar sper să pot să vă transmit acest mesaj şi în calitate de coleg.
Chiar dacă sunt suspendat din Baroul Bucureşti, mi-a aprobat domnul decan, cabinetul e
desfiinţat, ca să nu îl mai caute ANI şi alte instituţii, însă mă simt, totuşi, avocat şi cred că
e important pentru Uniunea Naţională a Barourilor din România să aveţi printre invitaţi
preşedintele României, primul-ministru, ministrul justiţiei - acum oferta “doi într-unul” - şi
ceilalţi reprezentanţi ai statului român, pentru a arăta că munca dumneavoastră este
apreciată şi, mai ales, pentru a arăta că ar trebui şi aţi putea să fiţi mult mai mult implicaţi
în ceea ce înseamnă reconstrucţia ideii şi sistemului de justiţie din România. În general,
politicienii vorbesc foarte mult despre justiţie - şi cei care sunt de profesie, şi cei care nu
sunt de profesie.
Astăzi de dimineaţă am fost un pic invidios şi mi-am propus să particip şi eu la
următoarea reuniune a Uniunii Comandanţilor de Navă, că, ştiţi, e concurenţa asta, chiar
şi când e coabitare şi întotdeauna e ca la tango, fiecare face un pas, îl urmează şi
celălalt. Dar eu cred - şi o spun acum dincolo de glumă - cred că e foarte important să
aveţi preşedintele României, să aveţi primul-ministru invitaţi la aceste reuniuni, pentru că,
de obicei, când se vorbeşte de justiţie, pe dvs. nu prea vă întreabă nimeni. Sunt întrebaţi
oameni de la Bruxelles - şi e foarte bine lucrul ăsta, chiar dacă justiţia de la Bruxelles nu
prea seamănă cu cea de la Bucureşti sau de la Iaşi sau de la Cluj -, este întrebat CSM şi
e foarte bine să fie întrebat CSM, dar, acolo, poate că din interior lucrurile nu sunt la fel
de clare cum ar fi un pic din exterior.
Întotdeauna Ministerul Public - şi vă vorbesc ca fost procuror, actual avocat - cred că e
importantă opinia şi opţiunea Ministerului Public, însă până la urmă, singura categorie
care este implicată în absolut, în absolut toate fazele şi domeniile sistemului de justiţie
sunteţi dvs. Şi, spre deosebire de judecători şi chiar de procurori, aveţi un avantaj
fundamental, dvs. discutaţi direct cu justiţiabilul, fie că e vorba în penal de parte
vătămată sau de inculpat, fie că e vorba în civil. În comercial, sunteţi singurii care aveţi
contact direct. Şi de multe ori, deşi cunosc foarte bine imaginea care ni s-a făcut ca
avocaţi, sunteţi cei care suportaţi reproşurile justiţiabililor, sunteţi cei care suportaţi
uneori aroganţa, care vine din partea unora dintre magistraţi, şi cred că această
mentalitate trebuie schimbată. Poate că putem începe acest lucru cu această ocazie,
având după un judecător de carieră un avocat în funcţia de ministru al justiţiei. Sigur că o
să fie o perioadă destul de scurtă, nu apuc să schimbăm chiar toate lucrurile, dar dacă
putem cu ocazia acestui congres al dvs. să stabilim că Uniunea Naţională a Barourilor
din România trebuie să fie o parte integrantă a tuturor dezbaterilor şi deciziilor care se
iau asupra reformei justiţiei, cred că putem să facem cu adevărat un lucru important,
astăzi şi într-o perioadă scurtă de timp.
Eu sunt convins că din partea dvs. există dorinţa de a vă implica. Sunt, de asemenea,
convins, şi vorbesc în cunoştiinţă de cauză, că există foarte multă expertiză pe care
Ministerul Justiţiei, CSM-ul, instanţele nu o au. Şi cred că dacă reuşim să punem bazele
acestui tip de colaborare, care nu cred că a existat cu adevărat dincolo de vorbe
1

frumoase, în cei 20 de ani, cei 23 de ani de democraţie în România, putem să avem o
justiţie funcţională. Eu, ca om care, ca şi dvs., am avut ocazia să fiu şi în biroul unui
procuror şi într-un penitenciar şi într-o sală de judecată, fie că e vorba de judecătorie, de
curte de apel, de tribunal, mă rog, am mai fost şi exclus de prin săli, de pe acolo, de
judecători în vremurile de aur, când eram doar avocat, pot să spun de fiecare dată că
una este să vorbeşti la Bruxelles sau la televizor despre reforma în justiţie, referindu-te
eventual la cine e procuror general, cine e procuror şef la DNA şi pe cine din adversarii
politici ai reuşit să-i trimiţi în închisoare, şi alta să vorbeşti de justiţia de zi cu zi, care
înseamnă procese în primul şi în primul rând, cu termene de soluţionare mult mai
rezonabile. Ca şi dvs., cunosc toate glumele internaţionale despre interesul avocaţilor de
a avea procese lungi. Şi, ca şi dvs., ştiu că, de fapt, nu e adevărat.
Cred că v-aţi dori cu toţii să avem procese mai rapide, să avem proceduri mai clare, să
avem o relaţie mai mare de respect şi de egalitate între cel care acuză şi cel care apără,
între cele două părţi, să avem decizii rapide ale judecătorilor şi să avem răspunderea
celor care greşesc când iau decizii greşite. Sunt lucruri pe care le ştiu, ca să spun aşa,
pe propria piele, le ştiţi şi dvs. în fiecare zi, şi, sincer să fiu, am vrut să vin astăzi, în a
doua zi a mea de al doilea mandat la Ministerul Justiţiei, pentru a vă propune acest
parteneriat.
Nu cred că astăzi putem să stabilim toate datele, voiam doar să vă asigur de intenţia
mea foarte serioasă în această direcţie, vă rog să vă gândiţi, vă rog să-mi spuneţi în ce
formă poate va avea loc acest parteneriat, şi, în mod sigur, putem să-l avansăm. Era
singurul mesaj important pe care voiam să îl dau astăzi. Vă mulţumesc, încă o dată,
repet, pentru invitaţiile pe care le-am primit, şi ca membru al Baroului, şi ca, sigur,
ministru al justiţiei interimar, şi prim-ministru, dar o perioadă mă gândesc, înainte de a
mă întoarce în avocatură, să mai fac puţină politică. Aşa încât un an, doi, trei, la
avocatură, pe mine să nu vă bazaţi. /…/
/…/ eu vorbeam de implicarea dvs. și sunt dispus - sigur că întotdeauna în politică e mai
ușor să fii mai demagog, mai pe placul poporului, dar eu sunt dispus de data asta să nu
fiu pe placul poporului – să vă spun că eu cred că avocații trebuie să aibă în continuare
dreptul de a fi parlamentari. Pentru că, de fapt, au cea mai bună experiență și cea mai
bună expertiză pentru a face legi mai bune. N-o spun că sunt la dvs. aici, am spus-o si-n
Parlament, legile bune sunt făcute de cei care știu să aplice legea și știu cu ce se
confruntă în practică. Adică noi îi scoatem pe cei care știu să facă legi și să le aplice și-i
aducem pe cei care nu sunt în stare să fie nici membri ai unui barou. Așa încât, o spun și
cu presa de față, nu sunt de acord cu propunerea populistă, ca avocații să n-aibă voie să
fie în Parlament. Dimpotrivă, cu cât mai mulți avocați buni în Parlament cu atât o să
avem legi mai bune și mai bine scrise.
Mulţumesc mult de tot şi mult succes!
Sursa: http://gov.ro/am-venit-la-congresul-avoca-ilor-pentru-a-va-propune-un-parteneriati-a-arata-ca-ar-trebui-si-ati-putea-sa-fiti-mult-mai-mult-implicati-in-ceeace__l1a119687.html
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