Emisiune: Sinteza Zilei
Realizator: Mihai Gâdea
Invitat: Tudorel Toader, ministrul Justiţiei
Realizator: Bună seara! Bine v-am regăsit la Sinteza Zilei. E poate cel mai aşteptat interviu din
România din ultima perioadă pentru că nu a existat o tensiune mai mare ca momentul în care
ministrul Justiţiei să îşi prezinte raportul în urma deciziei Curţii Constituţionale şi a modului în care
în cele din urmă s-a constat încălcarea Constituţiei, abuzuri grave şi desigur, decizia ministrului. Mulţi
au interpretat raportul p care ministrul Justiţiei l-a făcut ca fiind unul foarte bun, foarte corect. Pe
de altă parte, cei care au înţeles în această manieră au fost într-un dezacord total. Cei mai mulţi
dintre ei cu decizia ministrului de a spune că nu este oportună revocarea sau declanşarea
mecanismului revocării şefilor de parchet. A reuşit să îi supere şi pe ceilalţi, pe cei care erau vizaţi.
Niciodată în istoria DNA-ului şi a parchetelor din România nu a fost prezentat un raport mai tăios,
mai devastator, dar în acelaşi timp într-o conformitate, cum să îi spun eu, fără echivoc cu decizia
Curţii Constituţionale. Prin ceea ce s-a întâmplat, prin anchetarea deciziei de a da o ordonanţă,
oportunitatea unei ordonanţe de guvern s-a încălcat Constituţia grav. În această seară vom încerca
să aflăm nu doar care sunt motivele pentru care ministrul Justiţiei a decis că nu este oportună
revocarea celor 2. Mi se pare însă foarte important să vedem întreaga pădure, nu doar câţiva copaci.
Ce se întâmplă cu justiţia, ce se întâmplă cu abuzurile care sunt evidente, ce se întâmplă cu lucrurile
pe are le spun asociaţiile magistraţilor din România, ce se întâmplă cu protocoalele secrete, ce se
întâmplă u faptul că există parchete în are nu s-a făcut un audit de ani şi poate se ating 10 ani de
zile. Iar suspiciunile cu privire la felul în care sunt prioritizate anumite dosare, cu privire la modul în
care funcţionează anumite legături nevăzute sunt mari. În această seară, în exclusivitate primul
interviu de după momentul în care ministrul Justiţiei, profesorul universitar doctor Tudorel Toader
a prezentat raportul şi decizia domniei sale, este în studioul nostru. Bună seara!
Tudorel Toader: Bună seara! Eu am acceptat invitaţia dumneavoastră de a veni astăzi, aici în studio,
deşi sunt ferm convins de faptul că locul ministrului Justiţiei nu este în platoul de televiziune. Locul
ministrului Justiţiei este acolo, la ministerul Justiţiei, în laboratorul în care se fac legi. Dar am venit
şi voi încerca să răspund întrebărilor dumneavoastră.
Realizator: Pe de altă parte, dumneavoastră, cu pregătirea şi cu experienţa pe care o aveţi, o
experienţă foarte importantă, am calculat vreo 10 ani şi jumătate la CCR, profesor universitar, rector,
ministru al Justiţiei, înţelegeţi foarte bine această dimensiune a comunicării. Opinia publică ce
priveşte la deciziile ce sunt în poziţii cheie, ministerul Justiţiei fiind în mod evident una dintre aceste

poziţii cheie, comunicarea este esenţială într-o societate democratică, şi vă mulţumesc că aţi
acceptat invitaţia mea.
Tudorel Toader: Sigur că realizez rolul comunicării, dovadă faptul că şi la perioada în care eram
rector al Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ţineam conferinţe de presă şi aici ca ministru al
Justiţiei, voi avea conferinţe de presă. Spre exemplu, mâine, poimâine voi avea o astfel de conferinţă.
Deci înţeleg şi respect locul şi rolul comunicării de a transmite la timp, de a transmite riguros exact
mesajele, informaţiile, activităţile ministerului.
Realizator:
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Tudorel Toader: Toarte sunt fierbinţi.
Realizator: E adevărat. Însă, acesta a fost şi este încă foarte fierbinte pentru că vine după o decizie
fără precedent. Niciodată în istoria democraţiei noastre, încă tânără la scara istoriei, nu a existat o
decizie a CCR care să constate din partea unui parchet abuzuri grave , încălcări ale Constituţiei, aşa
cum s-a întâmplat în această speţă. Până acum nu s-a mai întâmplat aşa ceva. Raportul
dumneavoastră, de asemenea, este unic şi face ca acest subiect să fie unul foarte serios şi foarte
fierbinte. Pentru că dacă în raport cu legea fundamentală, dacă în raport cu ceea ce înseamnă biblia
unei naţiuni, Constituţia, avem încălcări de felul acesta, ce se întâmplă atunci când poate este vorba
de oameni necunoscuţi, de oameni care nu au putere, şi care nu au forţa unui stat şi a unui guvern
de a se apăra n faţa unei curţi. Motiv pentru acre vă întreb în această seară, înainte de a vorbi despre
decizia dumneavoastră, sunteţi profesor. Dacă aţi da o notă deciziei CCR, care ar fi din punct de
vedere al legalităţi şi al constituţionalităţii această decizie?
Tudorel Toader: Vreţi de la început să mă puneţi într-o relaţie sensibilă în raport cu judecătorii de
la Curte cu bună parte dintre foştii mei colegi, ceea ce nu am să fac. Vă spun însă altceva. Prima zi
de mandat ca ministru al Justiţiei, am avut onoarea ca primul ministru să mă solicite să reprezint
Guvernul în faţa Curţii Constituţionale pledând pentru existenţa unui conflict juridic de natură
constituţională, pledând pentru faptul că respectivul conflict a fost provocat de ancheta declanşată,
realizată de către procurori, cu privire la circumstanţele, împrejurarea, legalitatea, oportunitatea,
constituţionalitatea adoptării actului normativ ordonanţa 13 şi în al treilea rând, a faptului că pe
viitor, procurorii nu au competenţa constituţională să ancheteze respectivele circumstanţe,
împrejurări.
Realizator: Şi acestea a fost circumstanţe noi. Niciodată un ministru al Justiţiei, până la
dumneavoastră nu a pledat în faţa Curţi Constituţionale.

Tudorel Toader: Eu vorbesc despre mine şi cu siguranţă mă voi duce dacă va fi cazul, deci doresc să
nu fie cazul, să nu existe astfel de conflicte. Mă voi duce pentru ca fac parte dintr-un guvern. Şi
atunci răspunzând întrebării dumneavoastră. Eu am pledat în faţa Curţii susţinând cele 3 elemente:
existenţa conflictului, cauza lui şi remediul de urmat, adică pe viitor, procurorii nu pot ancheta
respectivele circumstanţe. Dacă decizia Curţii a fost în sensul susţinerilor mele, evident că eu ca
jurist, ca fost judecător, apreciez soluţia dată, apreciez consistenţa considerentelor, argumentelor
care au fost la baza deciziei, fără să dau notă.
Realizator: Perfect! Dacă aceasta este evaluarea dumneavoastră şi este una profundă. Dumneavoastră
nu sunteţi un politician are să alerge după voturi. Dumneavoastră sunteţi un om care şi-a dedicat
viaţa şi cariera în slujba dreptului şi a legii. Atunci lucrurile sunt cu atât mai complicate, pentru că
un politician face de multe ori compromisuri pentru că aşa este politica. Pentru un profesionist e mai
complicat să facă tot felul de compromisuri pentru că are uneori convingerea că aceste compromisuri
ar putea să compromită. Deci, dacă cineva a încălcat Constituţia, dacă cineva a ieşit din matca
acestor puteri în stat care sunt foarte bine stabilite de Constituţie, care este pedeapsa? Toată lumea
înţelege că o infracţiune sau eu ştiu, lucruri chiar mai simple, o contravenţie, are o pedeapsă. Noi
am înţeles, de exemplu, că dacă preşedintele unei ţări încalcă Constituţia, el ajunge la suspendare.
În situaţia în care un parchet încalcă Constituţia, care este pedeapsa, pentru că dumneavoastră aţi
spus că nu este oportună revocarea.
Tudorel Toader: Eu am înţeles întrebarea. În primul rând aş face, dacă sunteţi de acord două
precizări. Aţi pu la un loc infracţiuni cu contravenţii şi mai departe. Dar pedepsele se aplică doar
pentru infracţiuni şi pentru contravenţii. Pedeapsa e o instituţie de drept penal. E consecinţa unei
infracţiuni. Aş face a doua subliniere şi vă rog să fiţi de acord, din păcate şi aproape că vă răspund
întrebării. Din păcate, nu este prima dată când o putere intră în zona de competenţă constituţională
legală a altei puteri.
Realizator: Dar a fost vreodată atât de grav?
Tudorel Toader: Nu ştiu. Poate că a fost şi mai grav. Şi pot să vă dau foarte multe exemple, pentru
că nu aş putea să mă declar încântat dar perioada în care am fost judecător la CCR a fost perioada în
care s-au dedus în faţa Curţii cele mai multe astfel de conflicte, între care unele admise sigur
majoritatea respinse.
Realizator: Dacă în trecut au existat astfel de momente, dacă au existat astfel de încălcări ale
Constituţiei, lucru care este absolut detestabil, într-un stat de drept, Constituţia este sfântă, se

respectă, dacă aceste lucruri au existat, asta ar putea să fie o scuză pentru că acum nu se ia o măsură
dură şi corectă.
Tudorel Toader: Nu se poate interpreta astfel din ce am spus eu. Spuneam doar că au existat, din
păcate, multe astfel de conflicte, poate unele mai grave, poate altele mai puţin grave, şi Curtea din
care făceam şi eu parte, a dat aceleaşi 3 direcţii: a constat conflictul, a constatat cauza, a dat
remediul, ce e de făcut pe viitor, ca să nu mai existe blocaje, puterile să nu mai intre una în zona de
competenţă a celorlalte. E exemplu, în 2008, l-am mai dat şi în raport, în 2008 procurorii de la DNA
anchetau miniştri. Constituţia spune că avizul îl dă numai Camera Deputaţilor, Senatul sau
Preşedintele. Unii miniştrii erau în funcţie, alţii foşti miniştrii cu fapte din epoca ministeriatului. Şi
atunci, procurorii se duceau cu solicitarea de avizare a urmăririi penale, fie la preşedinte, la Camera
Deputaţilor, la Senat, eu i am şi consemnat în decizie am întrebat atunci: care e criteriul după care
ai un dosar şi soliciţi avizul de la, de la, sau de la preşedinte? Răspunsul a fost dezarmant de sincer şi
corect. După cum apreciem noi că obţinem mai repede respectivul aviz. Curtea a dat o decizie atunci
şi a zis că dă avizul Camera Deputaţilor pentru ministrul care e şi deputat, Senatul pentru ministrul
care e şi senator şi preşedintele pentru miniştrii care nu au una din cele 2 calităţi, foşti deputaţi sau
foşti senatori, foşti eventual miniştrii. Iar cu încălcare, o încălcare în care a fost violată Constituţia.
Dar ce pot să vă spun acum? Că dintre toate conflictele constatate de Curte, niciodată, dar absolut
niciodată nu s-a pus problema, absolut niciodată nu s-a recurs la sancţiuni, indiferent de natura lor,
contravenţie, penală, altele decât remediile constituţionale pronunţate de Curte prin arătarea căii
de urmat pe viitor.
Realizator: Domnul ministru, dar e corect aşa?
Tudorel Toader: Da. Dacă vreţi un răspuns simplu, da. Pentru că şi îl dezvolt ca să nu fiu supus unor
interpretări diferite, pentru că la rândul ei Constituţia, a suferit în cei 25 de ani de existenţă
numeroase interpretări, dezlegări, clarificări. Nu uitaţi Curtea Constituţională prezintă decizii
interpretative prin care dintr-o normă, a unei legi spune că parte un sens de interpretare, e conformă
cu constituţia, celălalt nu este conform.
Realizator: Atunci putem să plecăm de la următoarea premisă...
Tudorel Toader: Dar nu am terminat fraza.
Realizator: O să vă rog să o terminaţi imediat. Pentru că e un dialog şi când nu înţeleg, vă întrerup.
Eu nu înţeleg următorul lucru: Constituţia este sfântă. Ea nu poate fi încălcată, nu poate fi violată,

nici violată, nici măcar de legiuitor. Dacă Constituţia nu poate, iar în condiţiile în care cineva încalcă
Constituţia, nu există nici un fel de răspundere, înseamnă că oricine din stat înţelege următorul lucru:
dacă o fapta, nu iese bine, s-ar putea să ies puţin şifonat. Dar nu o să păţesc nimic. Pot să...
Tudorel Toader: Am înţeles, dar nu e corectă interpretarea.
Realizator: Dar poate să fie această interpretare?
Tudorel Toader: Teoretic da, dar practic nu. Pentru că atunci când e vorba de preşedinte, aţi spus
că dacă încalcă, poate fi suspendat, e numai o încălcare gravă, dar preşedintele este o instituţie
unipersonală, pe când autorităţile unt instituţii ale statului. Conflictele juridice de natură
Constituţională niciodată nu se nasc între persoane fizice. Niciodată. Conflictele se nasc numai între,
sau se pot genera, promova, numai între autorităţi. Acum, dacă, de asta v-am rugat să nu fie
interpretat răspunsul meu în grabă. Dacă în actele, faptele, procedurile, circumstanţele, în care se
naşte un conflict, apar fapte de natură penală cu caracter individual, atunci acea faptă subsecventă
penală poate să atragă răspunderea chiar şi penală, contravenţională de altă natură. Dar conflictul
în sine, instituţie, reglementată, consacrată în 2003 la revizuirea Constituţiei, poate să apară numai
între autorităţi. CCR are competenţa soluţionării conflictului, nimeni altcineva, iar CCR nu aplică
sancţiuni. Ea nu judecă fapte, oameni, persoane, ca să stabilească formele răspunderii. Ea judecă în
abstract. Ea nu judecă oameni, repet şi ştim foarte bine, ea judecă în abstract şi sune: conduita
acelei autorităţi a fost de natură să intre în competenţa celelalte? Da sau nu. Dacă da a generat a
fost de aşa amploare încât să genereze un conflict juridic, dar nu unul simplu, ci unul de rang
constituţional? Da sau nu. Dacă e nu, e foarte bine. Dacă e da, ce e de făcut pe viitor ca autoritatea
ceea sau alte autorităţi să evite blocajul constituţional, intrarea în conflict.
Realizator: Eu am spus la televizor de multe ori şi nu mă feresc să o spun şi în această seară în
prezenţa dumneavoastră. Personal, vă respect foarte mult. Primul motiv care mie îmi dă încredere şi
respect în ceea ce vă priveşte, este activitatea dumneavoastră de la Curte. Ca judecător al CCR
nimeni nu ştie niciodată să fi existat măcar discutabil. Pe de altă parte în momentul în care Curtea a
făcut probabil cel mai stânjenitor lucru din istoria sa, erata de la 6 dimineaţa, dumneavoastră aţi fost
unul dintre cei care aţi simţit nevoia să... Era un moment de o gravitate extremă, cu o tensiune foarte
mare, şi cu pericole foarte mari pentru cei care încercau să spună altceva decât ziceau cei de atunci.
Iar dumneavoastră, nici măcar prin tăcere nu aţi vrut să fiţi complice şi îmi aduc aminte, o întâlnire
prin telefon, în care dumneavoastră aţi simţit nevoia să ziceţi: nu am ştiut, am aflat din presă, nu am
nici un fel de legătură, nu există o legalitate făcându-se în felul acesta, impecabil poziţia
dumneavoastră.

Tudorel Toader: A fost o poziţie corectă. O poziţie de cetăţean normal care eram în Vrancea, care
nu eram nici în Bucureşti, trecusem prin Iaşi şi m-am dus în Vrancea şi era inadmisibil ca să mi se
pună mie în sarcină o astfel de faptă extrem de gravă. Eu am convingerea că dacă s-arfi dorit,
mijloacele tehnice ar fi permis stabilirea cu rigoare a momentului a locului redactării eratei şi a
participanţilor la elaborarea acesteia. Dar nu e problema mea asta.
Realizator: Facem o paranteză. Eu vreau să dau doar un exemplu. Pentru că o să înţelegeţi de ce. O
să ne întoarcem la discuţia de fond. Vreau să vă întreb ceva. Tot la această emisiune a intrat prin
telefon un judecător, membru al CSM care a venit cu o informaţie absolut devastatoare.
Tudorel Toader: Atunci, în 2012?
Realizator: Nu. Mult mai târziu, pentru că în 2012 vorbeau puţini. A venit, cred, în 2015 dacă nu mă
înşel, domnul Toni Neacşu, şi a povestit următorul lucru, magistratul care era la acel timp în CSM, că
erata a fost elaborată la CSM de către doamna Ghica cred, era preşedintele CSM, cred că şi cu doamna
Hăineală şi că ea a ajuns după aia la CCR şi aşa mai departe. Aveţi vreo informaţie, cu privire la modul
în care acea erată a fost redactată şi apoi cum a ajuns la CR şi cum a ajuns ea să apară în Monitorul
Oficial?
Tudorel Toader: Euy am venit la dumneavoastră în emisiune, era inevitabil întrebarea şi după
genericul cu care aţi promovat emisiunea, că mă veţi întreba despre raport. Dar speranţa mea era şi
sper încă, să pot să vorbesc, să fac un soi de radiografie a justiţiei. Unde suntem şi unde trebuie să
ajungem.
Realizator: Avem timp. E foarte important în chestiuni de genul acesta să nu ne grăbim.
Tudorel Toader: Ştiu. M-aţi dus în 2012, înapoi. Foarte scurt repet ceea ce am spus de fiecare dată.
Eu am vorbit şi vorbesc despre mine. Am spus şi am repetat: nu eram în Bucureşti, fapt dovedibil, pe
cale de consecinţă u puteam să fiu eu implicat. Ce e în altă parte, nu e problema mea.
Realizator: Dar nici nu aţi stiut. Nu aţi aflat ulterior cum s-a elaborat totul.
Tudorel Toader: Versiuni au circulat, dar nu e locul şi nu e misiunea mea să dezleg ce a fost.
Realizator: Consideraţi că a fost legal ce s-a întâmplat acolo?

Tudorel Toader: Am declarat la vremea respectivă. Cum să fie ilegal dacă e o decizie la care am
participat şi după care a venit ulterior o erată la care eu, judecător semnatar al deciziei să ştiu. Aşa
am spus şi atunci.
Realizator: Veveţi de ce am făcut această paranteză?
Tudorel Toader: Nu ştiu.
Realizator: Pentru că am un interes de cetăţean legitim în raport cu cineva de talia dumneavoastră.
Dacă cineva îşi permite nu doar Constituţia ci şi legea, dacă cineva iată, în speţa noastră cineva
încalcă constituţia, eu s-ar putea să mă întâlnesc zilele următoare cu o fetiţă pe care am cunoscut-o
de curând şi care mi-a intrat în suflet pentr-un farmec personal şi mai ales prin suferinţa pe care o
are. Fetiţa respectivă a venit şi ne-a apelat, are cred 12 ani, şi e în următoarea situaţie: mama ei a
furat nişte salam şi nişte pâine pentru că sunt foarte săraci. A fost condamnată la închisoare. Mama
e în închisoare, copilul cu tatăl care are o tumoare uriaşă sunt pe drumuri, drama este uriaşă. Eu
credeţi că pot să îi spun acestei fetiţe şi tuturor celor care sunt în situaţii asemănătoare, că dacă un
nimeni ia op bucată de salam intră în puşcărie şi cineva are încalcă legea fundamentală, cineva care
încalcă legi cum suntem în situaţia cu erata, oamenii ăştia nu păţesc pentru că au protecţie, acesta
este statul de drept în care suntem astăzi?
Tudorel Toader: Mă puneţi în situaţia de a repeta. Eu nu fac anchetă penală. Nici acum în calitate
de ministru şi nici în calitate de judecător. Sigur, revin la distincţia, delimitarea de la o faptă
personală comisă de o persoană fizică sau juridică şi o încălcare comisă de către o autoritate, cum
este cea la care făceam referire. Da. Dar dacă putem face următoarea completare Sigur, când eu am
declarat la dumneavoastră în studio am declarat că voi face o evaluare, multă lume a exprimat opinii
şi diferite. Eu m-am obişnuit ca unele opinii să fie dintr-o necunoaştere a legii, altele să fie dintr-o
poziţionare, să nu zic dintr-un interes şi puţine să fie riguros exact. Eu vă asigur că nu vorbeam dacă
nu ştiam. Dacă nu îmi ştiam competenţa, un articol generic, 132 din Constituţie care spune că
procurorii îşi desfăşoară activitatea sun cea a ministrului Justiţiei. După care, activitatea
procurorilor poate fi evaluată în aceşti parametrii de către ministrul justiţiei sau poate fi evaluată
de către un corp de procurori la iniţiativa ministrului Justiţiei. Eu am făcut acea evaluare, din prima
perspectivă, a mea. Şi dacă am dat banda înapoi la dumneavoastră, spuneam că va lua modul de
raportare a instituţiei. DNA-ului, ministerului Public, la exigenţele profesionale. Puţini atunci au
reţinut această substanţă a afirmaţiei mele. Că noi voi verifica că eu nu pot să verific într-un dosar
dacă o soluţie e bună sau nu, nu pot să verific dacă cineva a comis o faptă contravenţională penală
sau... că nu sunt organ de anchetă penală, nu sunt procuror. Dar în mecanismul acesta de reglaj a

puterilor statului, poziţionarea dintre ele, limitele de competenţă, în baza lui 132 am verificat modul
în care DNA-ul, ulterior ministerul Public, după declinarea de competenţe, s-au raportat la valorile
constituţionale, adică au respectat competenţele constituţionale pe care le aveau. Asta e limita în
care eu am vorbit atunci. Acuma, nu ştiu dacă aţi vrut să mă provocaţi sau nu. Nu ştiu dacă nu mi-aţi
creat ocazia să pun următorul lucru: prilejul. Că eu am făcut acea evaluare pe care 132 din
Constituţie mi-o permitea. Şi am considerat necesar să o fac pentru că ştiu simţeam că e un derapaj,
aveam decizia în mână, o predasem la CCR. Dar,nu am uitat şi nu uit faptul că legea specială, legea
303 permite evaluarea procurorilor pe fond, de data aceasta. Şi voi dispune un audit extern care să
verifice, ar nu DNA-ul şi ministerul Public şi DIICOT. Pentru că procurorii din România, cei 2650 de
procurori, funcţionează, se desfăşoară, îşi îndeplinesc competenţele, în structurile de bază în
parchete de pe lângă judecătorii, tribunal, curte, ce mai este, la DIICOT sau la DNA. ŞI atunci ai fi
nedrept dacă te duci la fond să te opreşti la unii şi să îi ocoleşti pe alţii. Şi atunci vă declar
dumneavoastră, acum aici, că într-un timp pe care nu l-am stabilit, după o procedură legală, voi
dispune în calitate de ministru un audit extern a celor 3 de la ministerul Public: DNA, DIICOT, Înalta
Curte.
Realizator: Ce ar trebui să urmărească acest audit?
Tudorel Toader: Multe. Le voi stabili eu. Ai număr de dosare CEDO şi noi vorbim mereu de termen
rezonabil în soluţionarea unei cauze. Să vezi de la sesizare până la soluţionare, rechizitoriu, clasare,
ce o fi, cât timp a trecut. Nu cumva unele să fie luate peste rând şi altele să stea în aşteptare spre o
dulce prescripţie. Poţi vedea de exemplu, număr de inculpaţi, poţi vedea număr de arestaţi poţi
vedea număr de cetăţeni de-ai noştri are au stat în puşcărie pe nedrept şi ulterior achitaţi. Poţi vedea,
e un parametru. Poţi vedea, de exemplu, condamnările la CEDO ca urmare a acestora. Poţi vedea
sumele de bani cu care CEDO ne-a obligat şi pe care noi, din banii statului le dăm cu titlul d
despăgubire. Deşi oricât ar fi despăgubirea, CEDO nu dă despăgubiri mari. Ş despăgubiri mai mult la
limita acoperirii unui prejudiciu moral, şi numai atât, pentru că orice sumă de bani nu e de natură să
acopere o perioadă de detenţie nelegală, netemeinică, nejustificată.
Realizator: Cu toate astea, deciziile CEDO când le urmărim în ansamblu vedem că suntem pe locul 3,
ceea ce arată nu doar că e o chestiune de natură financiară. Vedem că suntem în compania unui stat
care are probleme mari cu respectarea drepturilor omului, mă refer la Rusia care e primul loc, la
Turcia care e pe locul 2 ş la România pe locul 3.
Tudorel Toader: Sunt şi mai mulţi. Aşa că dacă facem proporţie la număr de locuitori, s-ar putea cu

toate ghilimelele să ţinem primul loc. Nu compari România cu Turcia pentru că acolo baza de
nemulţumiţi e... sau cu Rusia. Nu acesta e criteriul.
Realizator: Foarte frumos observaţi. Pe de altă parte, cred că ceea ce spuneţi dumneavoastră este
într-atât de important şi cred pentru oricine de orice parte a baricadei ar fi, oricare i-ar fi propria
evaluare. În condiţiile în care ar fi un audit care să urmărească toate aceste elemente, sunt lucruri
interpretabile şi sunt lucruri foarte clare care ne pot indica nişte chestiuni concrete. Vă dau un
exemplu. Am citit un articol. Nu ştiu dacă asta este proporţia. Dar este un articol din presa
internaţională, şi nu orice presă internaţională, cu un specialist de anti-corupţie care publică acest
articol şi care vorbeşte despre faptul că doar 10% dintre cei care sunt suspecţi, inculpaţi şi aşa mai
departe, de către DNA ajung în cele din urmă să fie trimişi în judecată. Ceea ce ridică un semn foarte
mare de întrebare cu privire la ce este acolo. E doar un parametru. Ceea ce vreau să, pentru că
probabil aceasta este una dintre cele mai importante ştiri ale serii, aţi decis ca evaluarea pachetelor
să nu fie una superficială şi doar pe chestiunea pe care o avem în discuţi cu ordonanţa ci să fie una
pe fond, pe activitate şi acest audit, înţeleg că vreţi să înceapă cât de repede?
Tudorel Toader: Staţi. Deci ce am făcut eu, evaluarea care îi revine în competenţă ministrului
Justiţiei în baza lui 132 nu a fost una superficială. Dar a fost una de raportare a ministerului public
la limitele, competenţele constituţionale. Acum, dacă avem 2 proceduri puse la dispoziţie de
Constituţie şi de lege, corect este că o evaluare corectă presupune ambele proceduri. Aceea de
raportare la Constituţie, aceea de evaluare a conţinutului, managementului, calităţii şi toate
elementele celelalte asupra cărora v-aş ruga să fiţi de acord să nu insistăm pentru că doar am devoalat
această procedură prevăzută de lege. Însă ideea este alta. /cle Spuneaţi din CEDO, spuneam şi eu,
de sume din condamnări. Ştiţi, eu am venit la Ministerul Justiţiei, până la urmă am acceptat
propunerea de a prelua, pentru că eu stăteam bine merci rector la prima universitate din România,
Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Dar am venit aici, sigur, cu experienţele pe care le am, şi despre care
aţi vorbit, dar am preluat ministerul Justiţiei şi luând în considerare libertatea, independenţa de a
face ceea ce trebuie să fac ca ministru al Justiţiei şi vă asigur că nu am avut in partea nimănui dar
absolut din partea nimănui, nici un fel de ingerinţă, de sugestie.
Realizator: Asta referitor la faptul că s-au făcut foarte multe speculaţii că cineva ar fi venit să
intervină, ca să nu luaţi decizia de revocare?
Tudorel Toader: Mie îmi pare rău că nu am adus la dumneavoastră corespondenţa pe care am purtato cu Ambasadorul SUA din care rezultă că întâlnirea noastră era cu mult timp înainte planificată de 2
ori am amânat-o pentru că agenda mea, agenda dânsului nu a permis. Nu e prima dată când îl văd pe

ambasador. Şi vă asigur că nu a avut nicio inflexiune, nicio referire au fost discuţii numai de principiu,
de colaborare instituţională, între sistemul judiciar din România şi cel din SUA. Nu cred că ş-ar fi
permis în raport cu mine la prima întâlnire să... Şi cred că aş fi avut o reacţie pe măsură, dacă aş fi
avut o sugestie de genul acesta. Şi atunci concluzia mea care este. Deplina independenţă şi mă bucur
pe deplin de această libertate. Eu îmi numesc secretarii de stat, iau măsurile, stabilesc ordinea, vă
enumăr şi astăzi o dacă e timp din cele făcute şi cele ce urmează. Dar dacă e şi m-aţi fi întrebat o
singură frază să spun la dumneavoastră în emisiune şi după aia să plec, aş fi spus, aşa: din experienţa
mea de judecător sau de ministru că din păcate, şi aş vrea să mă contrazică cineva, dar eu am
argumente şi pot să vă enumăr acum rapid şi pot să vă orbesc până mâine dimineaţă, din păcate,
sistemul judiciar de la noi, să mă exprim foarte plastic, scârţâie din toate încheieturile. Cauza nu e
una singură. Cauze sunt multiple în zone diferite.
Realizator: Puteţi să enumeraţi câteva?
Tudorel Toader: Câte vreţi. Avem probleme la nivelul legislaţiei, avem probleme la nivel
instituţional, a funcţionării, avem probleme la nivel interpretării şi aplicării legii. Revin dacă vreţi.
Ai de exemplu, aducă legislaţia noastră e mult prea stufoasă, e mult prea bogată. E o inflaţie
legislativă. Asta e sigur. Ea şi-a pierdut din corerenţa care se presupune că a avut-o, deşi nu prea
cred. De ce anume? Pentru că ai o lege. Legea aia a avut la momentul adoptării ei o anumită filozofie,
o anumită motivare, un studiu de impact. Pe parcursul aplicării ei de 5, 10, 15 ani de zile, au venit
diferite modificări care nu se leagă între ele. Aproape uităm de unde am plecat. Legea de azi nu mai
seamănă cu filosofia legiuitorului de când a adoptat-o şi s-a publicat. Legea educaţiei are vreo 41 de
modificări. Nu le mai înţelege decât cu mare dificultate multă lume. Chiar şi juriştilor, de multe ori
le e dificil să înţeleagă. şi atunci sunt multe modificări care vin pe parcurs. Are un deputat, are cineva
o iniţiativă legislativă de modificare punctuală a unei legi,. Poate că secvenţa aceea, modificarea
aceea în sine, e corectă, dar nu mai intră în arhitectura de ansamblu a legislaţiei şi îi schimbă sensul.
Realizator: Aceasta este o cauză. Mai puteţi să îmi daţi 2 importante?
Tudorel Toader: Câte vreţi.
Realizator: Care credeţi că este a doua cauză pentru care credeţi că sistemul de justiţie scârţâie din
toate încheieturile?
Tudorel Toader: Avem în primul rând o încărcătură prea mare uneori de dosare de magistraţi,
judecători, procurori, în unele instanţe, în unele pachete. Adică nu e proporţia aceea între volumul

de muncă necesar, să rezolve cauzele şi numărul de dosare. Noi avem în România vreo 34 de instanţe
şi parchete, unităţi de-a ministerului Public cu un singur judecător, un singur procuror. Spuneţi-mi
dumneavoastră, ai o judecătorie, sau un judecător cu un procuror, are arondate 5, 6, 7 localităţi, în
localităţile alea sunt şi ei oameni şi au şi ei nemulţumirile lor reale, nereale, civile sau penale şi au
un singur judecător. Judecătorul acela le ştie el pe toate, şi din penal şi din civil şi din muncă şi din
nu ştiu ce? Să spunem că le ştie. Judecătorul acela are el timp să le rezolve la timp să îndeplinească
cerinţa CEDO cu termenul responsabil? În jurul lui gravitează o serie de grefier, şofer, arhivar,
secretar, nu ştiu ce. Adică se cheltuie o sumă de bani şi de întreţinerea sediului acela. Se cheltuie o
sumă de bani semnificativă, calitatea actului de justiţie lasă de dorit semnificativ pentru că nu poţi,
omeneşte nu poţi să faci faţă. Asta e doua.
Realizator: O să îi permit să vă întreb pe ce loc o fi, poate fi pe locul 3, poate fi pe locul 10.
Tudorel Toader: Toate sunt importante.
Realizator: Faptul că descoperim că împotriva constituţiei, că împotriva legilor în vigoare, au existat
protocoale secrete, între servicii secrete şi procuratură, cât de tare scârţâie justiţia din acest motiv?
Tudorel Toader: Staţi să spun a treia.
Realizator: Deci nu e pe locul 3 asta?
Tudorel Toader: Nu. Asta e din altă categorie. Avem o legislaţie despre care am vorbit, avem
instanţe, unităţi ale ministerului Public despre care am vorbit şi avem, din păcate, o practică
judiciară neunitară. Pentru că legea, aşa cum e ea, de foarte multe ori, nu are cerinţele acelea pe
care le spune şi Constituţia noastră şi Convenţia Europeană şi jurisprudenţa CEDO, de a fi previzibile,
predictibile, clare de a le înţelege tot românul, chiar i acela care nu e jurist, ca să le respecte şi ca
să poţi să îl tragi la răspundere. Că dacă îi reproşezi faptul că nu s-a conformat unei legi care e
neclară, ce să înţeleagă omul. Că nici el nu a înţeles ce să facă dacă legea e neclară. şi ai o practică
judiciară neunitară şi este profund nedrept şi aş vrea să fiţi de acord, ca 2 cetăţeni ai statului român
aflaţi în aceeaşi ipoteză, în aceeaşi situaţie juridică să primească soluţii diferite: unul să aibă dreptate
la Constanţa, şi altul să nu aibă dreptate nu ştiu unde. Pentru că constituţia spune: egalitatea în faţa
legii. Păi dacă ai acelaşi conflict, acelaşi raport juridic i primeşti soluţii diferite, ce sentiment mai ai
tu de frustrare, de nemulţumire când ştii că într-o situaţie absolut identică acela a avut dreptate. Şi
tu spui: de ce nu am, avut, că legea e aceeaşi, judecătorul e acelaşi, iar eu sunt egal în faţa legii. Şi
atunci închizând la întrebarea dumneavoastră, am enumerat 3 categorii de cauze care fac în opinia

mea, mă repet, să scârţâie sistemul judiciar şi nu aş putea face o ierarhie, pentru că toate sunt
importante. Ele sunt cauze din păcate, complementare care cu toate ghilimele contribuie la acest
mers al justiţiei deficitar pe care avem obligaţia, misiunea pe care ne-am asumat-o să o îndreptăm,
să o punem în parametrii respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale, aşteptărilor
cetăţeanului, în parametrii legii cu e ea, în parametrii Constituţiei, care e constituţie bună, dar de
multe ori s-a tras de ea. Dar e o Constituţie bună, care are o arhitectură reuşită între puteri, între
autorităţi, cetăţeanul cu drepturi şi lbertăţi, cu constituţionalitate.
Realizator: Nu constituţia e problema.
Tudorel Toader: u. Problema noastră e de cunoaştere, de respectare şi peste toate cunoaştere şi
respectare cred cu toată convingerea că o valoare importantă este şi buna credinţă. În jurisprudenţa
CCR s-a vorbit în repetate rânduri despre cerinţa ca autorităţile şi cetăţenii să aibă un comportament
de loialitate faţă de valorile constituţionale. Sună frumos, dar nu e un enunţ. Este şi o realitate care
trebuie respectată.
Realizator: Dacă ne uităm la istoria noastră recentă, am văzut aşa cum spuneaţi, avem o constituţie
bună. Problema este că în conformitate cu personalităţile unora dintre cei care au ocupat anumite
funcţii s-a încercat aşa cum spuneţi, întinderea ei. Au fost oameni care au încercat să aibă mai mult
putere decât Constituţia la permis, au fost instituţii care au încercat să acopere zona care din punct
de vedere legal nu ar fi trebuit să se ocupe niciodată, gen cum s-a întâmplat cu aceste protocoale şi
cumva, dacă ne uităm în permanenţă, au existat astfel de încercări de a depăşi matca lor
constituţională.
Tudorel Toader: E tentaţia românului de a acapara mai multă putere.
Realizator: Și ce facem cu această tentaţie. Pare că e o boală.
Tudorel Toader: Nu ştiu. Dar e o realitate şi ca să mă justific, ca să nu rămân la nivelul unui enunţ,
toate conflictele acelea juridice de natură constituţională despre care am vorbit, reale sau nu,
reclamate sau dovedite aa, toate au fost conflicte pozitive, prin care o putere sau 2 putere reclamau
că celelalte puteri au intrat n teritoriul lor, în zona lor, le-au acaparat din competenţe. Niciodată
nimeni nu s-a plâns de un conflict negativ de competenţă. Adică să spună: domnule asta nu e treaba
mea,
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Tudorel Toader: Dar asta justifică enunţul e care l-am făcut. Tentaţia aceasta a autorităţii, a puterii
lor, de a acapara mai multă putere. Au fost momente în care toate celelalte puteri erau la masa
judecăţii constituţionale. Toate cele 3 puteri şi fiecare se considera în conflict cu celelalte 2. Sigur,
dacă vorbeşti în abstract, după exigenţe condiţionale, dai decizia. Dar dacă priveşti în concret, întrun stat de drept,. E regretabil faptul că autorităţile să se reclame la judecătorul CCR.
Realizator: Ne-am reclamat noi la Bruxelles. Nu am rămas noi la CCR.
Tudorel Toader: Acolo nu ne-am reclamat. Acolo am vorbit.
Realizator: Unii au şi reclamat. Domnule ministru, într-un stat de drept, ce înseamnă protocoale
secrete în serviciile secrete şi procuratură, ce înseamnă echipe mixte, ofiţeri de informaţii cu
procurori, cât de gravă este asta?
Tudorel Toader: Acum să nu vă surprindă afirmaţia mea. În măsura în care protocolul se încheie şi
se desfăşoară în limite legale şi constituţionale, nu e nicio problemă. Poţi avea un protocol de
colaborare între 2 autorităţi instituţii, dar repet, în limita legală, în limita constituţională.
Realizator: Dar nu despre acest gen de colaborare vorbesc. Procurorul general la CSM vorbea despre
inginerii şi când zicea inginerii se referea de fapt la chestiunea cu echipe mixte.
Tudorel Toader: Ştiu, ajung acolo. Dacă avem un protocol între Institutul Naţional al Magistraturii şi
o facultate de drept, sau între Ministerul Justiţiei şi nu ştiu cine, să facă studenţii practică. E un
protocol între două instituţii? Care e problema?
Realizator: Nu e problemă.
Tudorel Toader: Nu e. Dacă însă protocolul are în el nişte clauze care depăşesc competenţele legii,
nişte clauze 'abuzive' dacă am prelua din zona comercială, adică ilegală, prin care o putere, o
autoritate intră în zona de competenţă a celeilalte autorităţi. Dacă sunt clauze prin care se încalcă
dreptul şi libertăţi, atunci sigur că nu este în regulă. Dar nu e suficient să spui că nu e în regulă, chiar
este împotriva legii.
Realizator: Şi ce e de făcut?
Tudorel Toader: Ce e de făcut? Ştiţi, ca la deciziile CCR, pe viitor să nu se mai încheie astfel de

protocoale, cele existente să-şi înceteze activitatea, să fie denunţate, şi să cunoaştem şi noi, nu ca
ministru al Justiţiei, nu realizator de emisiuni, noi cetăţenii, să ştim şi noi, ce s-a petrecut sub
imperiul respectivelor protocoale.
Realizator: E foarte important ce spuneţi. Asta înseamnă că ar trebui desecretizate. Veţi cere
desecretizarea acestor protocoale?
Tudorel Toader: Am mai spus treaba asta.
Realizator: Aţi mai spus. Însă mie mi se pare important să o clarificăm pentru cei care nu au auzit.
Veţi cere desecretizare?
Tudorel Toader: Nu e important să mă repet, că eu am spus treaba asta, aici la dumneavoastră, că
nu e suficient să le denunţăm, trebuie să le desecretizăm, să vedem ce s-a întâmplat sub imperiul
lor. Dacă vreţi să ne ducem într-o altă zonă, ştiţi cum e treaba asta? E ca la dosarele CNSAS-ului, că
nu e suficient să nu mai faci dosare pe viitor, dar trebuie să mă laşi să-mi văd şi eu dosarul meu. Să
văd şi eu cine a stat pe urmele mele, cine, ce a vorbit despre mine. Eventual ce consecinţe au avut
acele acte false.
Realizator: E foarte important ce spuneţi. De exemplu, vom descoperi aceste protocoale, le vom citi,
sper să fie desecretizate în urma cererii dumneavoastră. Şi dacă descoperim că au existat ingerinţe
majore, că ofiţeri de informaţii, prin acele echipe mixte din serviciile secrete, făceau lucruri care
erau în dezacord cu legea şi cu constituţia. Ce se întâmplă cu acele cazuri care au fost construite şi
acele dosare care au fost construite aşa?
Tudorel Toader: Na, dumneavoastră aţi spus majore. Majore, minore, sunt tot încălcări.
Realizator: Corect!
Tudorel Toader: Pentru că, fiţi de acord, problema fiecăruia este problema cea mai gravă, cea mai
importantă, cea mai urgentă în soluţionare, în rezolvare. Deci când vorbim pe tărâm juridic, eu
personal n-am făcut niciodată şi mi-ar fi greu să fac acum de pe poziţia aceasta, o ierarhizare a
importanţei cauzelor. Cauza fiecăruia este cel mai grav lucru care i se poate întâmpla cea mai rapidă
soluţionare, cea mai gravă încălcare. Deci asta e limpede. Acum dacă se constată aşa ceva, depinde
de natura şi aici vă dau un răspuns generic, pentru că n-am văzut astfel de protocoale. Poţi avea de
exemplu, să spunem în baza unui protocol cu depăşiri de competenţe, urmărire penală făcută de

altcineva, decât cel care trebuie. Ai căi extraordinare de revizuire a hotărârilor judecătoreşti. Sunt
remedii procesuale. Dar să nu ne ducem dincolo de momentul la care ne aflăm.
Realizator: Am văzut că aveţi o insignă.
Tudorel Toader: Îmi place.
Realizator: Şi mie. Dacă o pot vedea şi telespectatorii. Ne puteţi explica ce înseamnă. E o balanţă.
Tudorel Toader: Sigur că este o balanţă, pe care o port cu plăcere. Este o balanţă pe care o poartă
judecătorii şi foştii judecători constituţionali după cum statutul de fost judecător constituţional nuţi dă dreptul numai la o balanţă, sunt şi alte componente care îţi întregesc acel statut, dar mie îmi
place, am multe insigne cu balanţa, dar n-aş spune de ce, deşi bănuiesc. Cred că asta îmi place cel
mai mult.
Realizator: E dreaptă balanţa în România?
Tudorel Toader: Întrebarea este interesantă, dar balanţa să ştiţi ca simbol al justiţiei nu trebuie să
fie dreaptă.
Realizator: Dar cum?
Tudorel Toader: Întotdeauna e înclinată, pentru că dacă ai avea o balanţă care să fie în echilibru
perfect ai spune că ambele părţi au dreptate. Păi dacă ambele au dreptate înseamnă că n-ai un
conflict. Ea trebuie să fie dintr-un conflict judecătorul înclină balanţă. Tu ai dreptate, tu n-ai
dreptate, că nu poate să fie în echilibru perfect, că aia înseamnă bună înţelegere şi numai e conflict
pe care să-l soluţioneze judecătorul.
Realizator: E foarte important şi vă spun ceva atât de simplu pentru dumneavoastră şi din partea
probabil a multor cetăţeni care se uită la ora asta. Foarte important când ajung în sala de judecată
sau când sunt chemaţi la procuratură, să fie convinşi de faptul că balanţa aceasta funcţionează în
România şi să aibă încredere în ea. Personal privesc la ceea ce spun asociaţiile profesionale.
Asociaţiile profesionale atât ale judecătorilor, magistraţilor, procurorilor şi de foarte multe ori
vedem un fel de exasperare la aceste asociaţii profesionale. Nu mă îndoiesc că ştiţi bine aceste
probleme şi probabil aţi discutat şi veţi mai discuta cu cei care fac parte din aceste asociaţii
profesionale. Dar vorbim despre ce ar trebui să se întâmple în România. Aţi început foarte corect prin

a spune haideţi să vedem unde suntem prin acest audit. Auditul la care aţi făcut referire ar trebui să
fie făcut de o autoritate independentă, de ministerul Justiţiei, v-aţi gândit cine ar trebui să facă
acest audit?
Tudorel Toader: Sunt proceduri legale la care vă voi răspunde la momentul în care le stabilesc. N-aş
vrea să revenim la subiect pentru că îl voi fixa, îl voi stabili potrivit legii şi îl voi face public. Spuneaţi
de încrederea cetăţeanului, spuneaţi de asociaţiile magistraţilor. Acum vedeţi dumneavoastră,
magistraţii se asociază în asociaţiile profesionale dar zona lor de competenţă nu trebuie să fie una
politică. Am făcut un enunţ cu caracter general şi asta pentru că din păcate vedem magistraţi care
ies în spaţiul public mai ceva decât politicienii. Magistraţii trebuie să rămână acolo în matca lor, să
folosim acelaşi cuvânt.
Realizator: Dar de ce oare fac lucrul acesta? Nu cumva pentru că există o exasperare şi pentru că văd
lucruri pe bandă rulantă care sunt abuzive, care sunt nedrepte, care sunt dincolo de orice fel de...
Adică în momentul în care cineva îţi dă foc la casă poate uneori mai şi ţipi, uneori îţi mai depăşeşti
cumva... Eu găsesc o oarecare circumstanţă atenuantă pentru cei care...
Tudorel Toader: Sigur, n-am analizat cu ochiul Ministrului Justiţiei abordări, dar vă asigur că intră
în preocupările mele. Spuneam lucrul acesta şi astăzi la Institutul Naţional al Magistraturii unde era
conducerea CSM, a parchetului general, auditorii, formatorii de acolo, pentru că sigur privesc cu ochii
ministrului justiţiei şi sper că vom regla aceste lucruri. Dar încrederea cetăţeanului în justiţie, să
ştiţi că nu se dobândeşte dacă nu vă supărăţi, nici la televizor, nu se dobândeşte nici prin activitatea
asociaţiilor profesionale ale magistraţilor, se dobândeşte acolo în sala de judecată. Se dobândeşte
acolo pentru că omul are măsura lucrurilor.
Realizator: Da, dar în momentul în care de exemplu preşedintele UNJR vorbeşte cu exasperare despre
faptul că există aceste protocoale şi într-un mod destul de bizar pentru mine, a păstrat acel document
un an de zile poate din motive de temere şi nu le-a oferite opiniei publice. Când vorbeşte despre
încălcări ale drepturilor şi libertăţilor, în momentul în care preşedintele UNJR sau preşedintele AMR
vorbesc despre lucrurile astea, încrederea cetăţeanului simplu, care nu are toate aceste noţiuni, ea
este un pic zdruncinată.
Tudorel Toader: Uneori e zdruncinată şi pe nedrept. Pentru că revin, cetăţeanul are încredere în
Justiţie chiar dacă pierde procesul. El are măsura lucrurilor.
Realizator: Aţi văzut cum s-a prăbuşit în ultimul eurobarometru domnule ministru? 13% într-un an! Nu

e făcut un sondaj aşa care să fie interpretabil, este un mecanism de interpretare al UE. Şi 13% arată
că nu există nicio altă scădere de felul acesta. De unde credeţi că vine această prăbuşire până la
urmă de încredere?
Tudorel Toader: Poate a fost o perioadă când eurobarometru ne plasa prea sus. Poate din aceste
frământări de care vorbeam, pe care le parcurge justiţia în România. Imaginaţi-vă judecătoria de
care vă vorbeam. Eu multe dintre ele le ştiu. Când oamenii ăia stau acolo şi acelaşi judecător o face
şi pe penalistul şi pe civilistul şi pe comercialistul şi la dreptul muncii. El dacă ştie că are dreptate şi
pierde, îi mai zice cineva haide repede că aşa, uite... Acolo se pierde încrederea nu prin declaraţii
publice.
Realizator: Sunteţi membru în Comisia de la Veneţia. Iar pentru cei care au impresia Comisia de la
Veneţia e o chestiune care sună exotic, nu e. Comisia de la Veneţia este un mecanism foarte important
şi cred că pentru profesionişti, pentru specialişti înţeleg dimensiunea acestei prezenţe a
dumneavoastră în Comisia de la Veneţia. Comisia de la Veneţia ne vorbeşte despre faptul că pentru
abuzul în serviciu, în cazul nostru, există sisteme de justiţie, democratice, în care noţiunea aşa cum
avem, era doamna din Germania europarlamentar care a spus explicaţi-mi ce înseamnă asta pentru
că în sistemul meu de justiţie nu ştiu ce înseamnă abuz în serviciu. Bun, dar pentru situaţia noastră
Comisia de la Veneţia recomandă un prag. Scandalul uriaş, proteste declaraţii, nebunie pe care am
avut în România, pentru foarte mulţi cetăţeni poate legitimă, pentru că nu a fost nimeni care să le
explice, a fost faptul că se face un prag de la care dacă furi n-ai nicio fel de problemă, e liber la
furat. Bun, n-a fost loc de prea multe explicaţii, că a fost nebunie. Care este însă soluţia pentru a
regla această chestiune în conformitate cu decizia CCR, Comisia de la Veneţia, în conformitate cu
celelalte state legi în vigoare penru a face cumva ca acest prag să existe. Pe de altă parte chiar de
la preşedintele UNJR şi chiar şi Comisia de la Veneţia pragul acesta trebuie să fie destul de înalt. Nu
poţi avea aceeaşi sancţiune pentru cineva care a depăşit cu un kilometru pe oră ca să folosesc o
imagine foarte simplu, viteza legală şi cineva care merge cu 300 km/h în localitate. Cum credeţi că
trebuie reglementată această chestiune în mod corect şi legitim?
Tudorel Toader: Eu ştiu întrebarea doamnei europarlamentar din Germania. Sigur că legislaţiile
penale au multe elemente comune şi multe elemente de diferenţiere după politica penală a statului,
politică penală care la rândul ei diferă de opţiunea legiuitorului, de nevoia de a reglementa anumite
valori, de a proteja anumite valori, de a interzice anumite conduite şi vă dau un exemplu şi luaţi-l ca
atare. Noi am abrogat din Codul Penal insulta şi calomnia. De ce? Poate să spună cineva că românii
sunt atât de civilizaţi încât nu se mai insultă şi nu se mai calomniază, adică a căzut în desuetudine.
În timp ce nemţii au în codul penal 3 infracţiuni de calomnie: persoană, viaţă publică, privată,

autoritate. Probabil pentru că acolo s-a simţit nevoia de a reglementa acest comportament. La noi sa considerat că nu mai e necesar pentru că sigur suntem civilizaţi şi nu ne mai insultăm şi nu ne mai
calomniem.
Realizator: Cred că au fost alte criterii!
Tudorel Toader: Le ştiu. Acum revenim la abuzul în serviciu. Abuzul în serviciu eram judecător, ştiu
foarte bine decizia, discuţiile, considerentele, dispoziţiile. Eu astăzi la ministerul justiţiei discutam
cu colegii mei proiectul de lege pe care probabil mâine, cel târziu poimâine, dar cel mai probabil
mâine îl vom trimite la guvern, după care îl afişăm şi îl punem în dezbatere publică de modificare a
Codului Penal, a Codului de procedură penală în acord cu deciziile CCR. Aici, vă rog să facem
deosebire între obligaţia pe care legiutorul o are de a modifica legislaţia în acord cu deciziile CCR şi
obligaţia pe care o are legiutorul naţional de a transpune o directivă. Că avem pe masă de lucru şi
proiect de lege pentru transpunerea directivei referitoare la confiscarea extinsă. Şi atunci când e
vorba de modificarea legislaţiei în acord cu deciziile CCR n-ai nicio marjă, trebuie să respecţi ad
literam cu punct şi cu virgulă decizia curţii. Când e vorba de o directivă europeană legiutorul naţional
are o marjă de apreciere în acord cu specificul naţional şi prioritatea valorilor existente, protejate la
un moment dat. Prin urmare avem în acel proiect de lege şi propunerea de modificare a abuzului în
serviciu, actualul 297 din Codul Penal despre care vorbim şi nu voi stabili niciun prag. /rav Nici
maxim, nici minim. Pentru că, sigur, eram judecător la Curte, sunt membru în Comisia de la Veneţia,
dar legiuitorul naţional trebuie să respecte legea fundamentală. Legea fundamentală spune:
constituie abuz fapta funcţionarului şi acolo nu se referă la un prag. M-am referit la dispozitiv, ştiu
bine şi considerentele. Îi las şi judecătorului libertatea de a aprecia că o faptă de abuz cu anumită
consecinţă păgubitoare este infracţiune sau nu. De aceea judecătorul are libertatea de apreciere,
ţine seama de personalitatea, persoana făptuitorului, de gravitatea faptei, de împrejurarea că-i
recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei. Judecătorul poate să dea suspendare în executarea
pedepsei, poate să amâne aplicarea pedepsei, după cum procurorul poate să renunţe la urmărire
penală - cel celebru de acum 318 din Codul de procedură penală. Şi atunci, repet, eu, ca ministru, ca
iniţiator al proiectului de lege, nu pot să mă abat de la decizia Curţii Constituţionale şi avem aşa
multe decizii, cred că sunt 31 cu privire la procedura penală şi 9 cu privire la Codul penal şi le vom
transpune, cum spune 147 din constituţie, ad litteram.
Realizator: V-aţi opus unei graţieri aşa pe fugă şi cred că aţi făcut bine şi aţi vorbit despre faptul că
e nevoie de un pachet mai larg.
Tudorel Toader: Da.

Realizator: Pentru că această ghilotină a unei posibile decizii pilot... Noi am auzit foarte clar şi am
difuzat nu doar declaraţiile oficiale, ci şi interviuri în care preşedintele CEDO a explicat pe larg.
Există probleme în România legate de condiţiile din închisoare, trebuie să facă precum în cazul Italiei,
pentru că sunt în pericol şi noi ştim decizia-pilot din cazul Italiei, iar calculele care au fost făcute de
doamna Prună şi de alţii ne arată faptul că România este în pericol să fie amendată prin această
decizie-pilot la o sumă foarte mare anual. Care este pachetul, dacă ne puteţi sintetiza, că nu putem
intra acum în detalii? Îmi imaginez că este o chestiune destul de... pe larg. Care este pachetul la care
vă gândiţi şi, de fapt, cum poate fi rezolvată problema, nu doar pentru CEDO să părem bine, ci
problema noastră naţională, legitimă. Avem această problemă foarte serioasă, supra-aglomerarea,
există penitenciare cum e Târgu Mureş şi altele care au 200%, cum facem să ne respectăm cetăţenii?
Cum facem, pe de altă parte, ca modul în care chiar ANP-ul pune în aplicare legea şi regulamentele
interioare. Au fost cazuri care sunt deja cunoscute de oameni care n-au putut să aibă acces la
medicamente sau o serie întreagă de lucruri care fac ca aceste condiţii din penitenciare să ne plaseze
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Tudorel Toader: Nu că vă pot vorbi, dar nu ştiu dacă vă pot convinge.
Realizator:

Vom

vedea.

Tudorel Toader: Pentru că eu am spus şi repet cu deplină convingere: Graţierea nu e singura soluţie
miraculoasă de rezolvare a problemelor, pentru că poţi să graţiezi azi, ai eliberat jumătate din
penitenciare, dar nu înseamnă şi că ai îndreptat conduita românului şi că nu va fi predispus să revină
să comită fapte care să-l aducă acolo. Ceea ce înseamnă că legea penală are componenta de prevenţie
şi componenta de pedeapsă, de represiune. Acum, eu m-am opus sigur, dar nu unei graţieri de
principiu, ci m-am opus modificării proiectului de lege, prin care se ridicau limitele de pedeapsă şi
se extindeau categoria infracţiunilor care intrau sub beneficiul legii de graţiere, mai ales că era venit
şi nu era al Guvernului, era o iniţiativă a unui distins parlamentar şi atunci eu ca ministru nu sunt
chemat să susţin toate iniţiativele, că sunt multe, sunt diferite şi au elemente, unele discutabile.
Acum, sunt multe măsuri care pot fi luate. Avem, pe de-o parte, problema penitenciarelor de care
spuneaţi, avem perspectiva sumbră, deloc plăcută, a deciziei-pilot de la CEDO. Vorbeam cu
preşedintele, cu doamna europarlamentar Creţu, vorbeam cu vide-preşedintele Comisiei, vorbeam cu
comisarul european pentru justiţie şi cu toţii au disponibilitatea, deschiderea ca din fondurile
europene să primim sume de bani pentru modernizarea, renovarea, a celor existente, eventual pentru
construcţia altora. Cineva îmi spunea zilele astea, cred ieri, alaltăieri, îmi dădea o idee care, dacă e
adevărată şi tind să cred că e adevărată, e de luat în considerare. Îmi spunea, de exemplu: Observaţi
că sunt multe unităţi militare dezafectate, care nu mai sunt folosite. Ele ar putea fi organizate şi

transformate într-un stabiliment din ăsta penitenciar, care poate fi şi cu închisoarea aceea, cum
propunea o distinsă senatoare, de weekend. Adică, ce vreau să spun, sunt multe măsuri care pot fi
adoptate, dar care sunt măsuri complementare, dublate de prevenţie... De prevenţie, să nu zic
educaţie juridică.
Realizator: Eu am criticat-o foarte mult pe doamna ministru Prună, în mod legitim. Faptul că domnia
sa a venit şi a spus opiniei publice că a minţit în mod repetat CEDO mi se pare o chestiune de o
gravitate extremă şi au mai fost şi alte lucruri. Însă, domnia sa a venit cu un proiect, pe lângă faptul
că vom construi penitenciare şi ce s-a mai trecut acolo, destul de interesant. Era cumva acelaşi gen
de calcul pe care l-au făcut italienii. Mie mi se pare, dacă avem o problemă şi a existat o soluţie
europeană să vedem ce putem să luăm de acolo, dacă nu putem să o translatăm cu totul, pentru că
e ceva verificat, e ceva care a funcţionat şi e ceva ce merită încercat. Iar algoritmul pe cere îl avea
cu privire la zilele... adică nu graţiez aşa, pe toată lumea, fără discernământ. Avea un calcul foarte
bine făcut. Ştiţi algoritmul?
Tudorel Toader: Da.
Realizator: Nu este una dintre variantele pentru a face ca acest pachet să fie unul convingător şi
pentru CEDO şi o soluţie pentru noi?
Tudorel Toader: Eu am mai declarat şi declar. Orice măsură, orice propunere, poate să conţină şi
elemente de luat în considerare, dar nu-i suficientă măsura, trebuie să ai şi logistica, acea capacitate
instituţională de punere în aplicare. Pentru că, de exemplu, era propunerea aceea, care e viabilă, să
ai supravegherea cu brăţara. Dar acolo îţi trebuie iarăşi să faci... sau stabilimentele alea de weekend,
păi e foarte bine. Dar până le faci, până găseşti banii, proiectezi, faci studiul de fezabilitate, le
dotezi, păi noi avem problema care trebuie să o rezolvăm azi, nu peste trei-patru-cinci ani de zile.
Realizator: Şi aveţi pachetul care să fie implementat suficient de rapid ca să nu ne lovească CEDO?
Tudorel Toader: Da, cred că da. Cred că da, dar nu vreau... aşa, într-un cerc relativ restrâns l-am
făcut cunoscut, dar vreau să-l definitivăm, după care să-l punem în dezbatere publică, renunţăm la
ceea ce poate să nu fie în parametrii de aşteptare a beneficiarului, adoptăm alte măsuri, care se vor
dovedi viabile.
Realizator: Domnule ministru, sunt la finalul acestui interviu şi vreau să vă ofer posibilitatea de a
răspunde unor întrebări de la nişte jurnalişti cu mare credibilitate pentru public şi să fie genul de

interviu-fulger, cu întrebare direct ţintită, scurtă şi cu răspunsul dumneavoastră. Primul pe care îl
invit să adreseze întrebări: domnul Adrian Ursu.
Adrian Ursu: Bună seara, domnule ministru şi vă felicit pentru felul în care aţi reuşit să explicaţi în
44 de minute argumentele celor 19 pagini de analiză extrem de tăioasă pe care aţi realizat-o la adresa
activităţii celor două instituţii importante. Aş vrea însă să vă întreb dacă în cadrul evaluărilor şi
monitorizării pe care o veţi face de aici încolo veţi include ca un punct obligatoriu şi costurile pe care
le presupune realizarea unui dosar. Din câte ştiu, există ţări în care la finalul materialului de urmărire
realizat de către procurori este trecut şi cât a costat instituţia respectivă acea anchetă. Ar fi foarte
necesar, având în vedere că există dosare în care pentru prejudiciu de câţiva lei se cheltuiesc multe,
foarte multe milioane pentru a realiza respectiva anchetă, care în cele din urmă se mai finalizează şi
cu o achitare. Vă mulţumesc!
Tudorel Toader: Bună seara! Sigur, unii spun că au fost chiar 47 de minute şi nu 44. Eu nu le-am
numărat, n-am luat în calcul să vorbesc mai mult sau puţin, dar m-am gândit să vorbesc să pot fi
înţeles, chiar dacă nu presupune să fii şi de acord cu mine.
Realizator: Nu cred că a fost un reproş din acest punct de vedere.
Tudorel Toader: Nu, dar nici eu n-am spus asta. Acum, cu privire la cheltuieli, domnul Ursu ştie că
există că există o formulă magică în dosare: cheltuielile de judecată cad în sarcina celui culpabil,
celui vinovat de judecată. regula este cheltuielile de judecată partea în civil care a pierdut procesul,
în penal inculpatul dacă e condamnat sau rămân în sarcina statului. Dacă mi-aţi pus întrebarea asta
şi mi-aţi permite o paranteză mai largă, v-aş spune că noi avem o altă problemă de fond, nu asta de
spune la sfârşitul dosarului 50 de lei, 100 de lei, pentru că ele rămân oricum în sarcina statului sau le
plăteşte partea care pierde procesul. Noi avem o problemă de fond mult mai consistentă şi aia trebuie
îndreptată: Condamnăm inculpaţii, recuperăm prejudiciile, le punem măsura indisponibilizării.
Uneori, la concurenţa prejudiciului sau valoare mai mică, alteori mai mare. Să zicem că se duce
procesul la capăt şi e condamnat şi i se confiscă bunurile. Dacă bunul e indisponibilizat, ai de unde
să îl confişti. Dar dacă nu e măsura indisponibilizării, n-ai ce să confişti şi trimite judecătorul delegat
la ANAF şi ANAF-ul începe să caute de unde să confişte. Găseşte, nu găseşte, el caută. Bun. Acolo
este problema. Că pe de-o parte raportăm cauze cu valori mari, prejudicii mari, dar când se duce
procesul ăla la capăt şi dacă l-ai căutat la partea cealaltă, la capătul cursului dosarului vom vedea că
la unele confiscarea e numai pe hârtie şi nu e una efectivă. Presupunem că indisponibilizarea e
efectivă, se termină procesul, i-ai confiscat suma de bani sau imobilul echivalent. Problema, după
părerea mea, este de lege, dar sigur, nici eu nu înseamnă că trebuie să fiu de acord cu toate legile

sau să le înţeleg pe toate. Banii ăia, şi românii nu ştiu treaba asta, banii ăia care i se confiscă, unde
se duc banii ăia?
Realizator: Unde?
Tudorel Toader: Păi aici e problema. Că românul crede că banii ăia se întorc la bugetul statului. Banii
ăia se duc 20% la Ministerul Educaţiei, 20% la Ministerul de Interne, 15% la Justiţie, 15% la ANABI agenţia aceea care... plus încă 20% să facem educaţie juridică, prevenţie şi aşa mai departe. După
părerea mea, dar legea aşa prevede şi e o respectăm cu e ea astăzi în vigoare, dar după părerea mea,
ar trebui să se întoarcă de acolo de unde au fost luaţi: de la bugetul statului.
Realizator: Foarte corect.
Tudorel Toader: Deci ăsta e răspunsul. Sigur, ce spune domnul Ursu e corect, dar ea e deslegată de
principiu. Dacă cineva a pierdut procesul, ăla plăteşte cheltuielile, dacă nu, rămân în sarcina statului.
Realizator: Următoarea întrebare: Oana Stancu Zamfir.
Oana Stancu Zamfir: Domnule ministru, aţi creat un precedent extrem de periculos din punctul meu
de vedere, lăsând nesancţionată o încălcare a Constituţiei pe care Curtea Constituţională o califică
drept gravă. Cum justificaţi faptul că preşedintele României este suspendat din funcţie şi se
declanşează procedura demiterii sale, dacă încalcă Constituţia, în timp ce doi procurori pot încălca
legea fundamentală a ţării şi să rămână nesancţionaţi? Vă mulţumesc!
Tudorel Toader: Cred că la întrebarea asta am antamat câteva răspunsuri şi cred că ea chiar a fost
formulată oarecum cu alte cuvinte. Eu aş spune că prin evaluarea mea am creat un alt precedent şi
practic nu că le-am creat, l-am făcut efectiv să funcţioneze, să-l conştientizăm şi să-l respectăm:
procurorul care-şi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. Deci efectul acestei
evaluări principal a fost acesta: aducem Ministerul Public acolo unde scrie 132 din Constituţie, sub
autoritatea ministrului Justiţiei, ministru care nu interferează între coperţile dosarului, care
respectă independenţa şi nu se pune problema de a avea altfel de ingerinţe în soluţionarea cauzei.
Faţă de întrebarea dumneavoastră, vă rog să fiţi de acord şi experienţele mele constituţionale mă
îndreptăţesc să spun lucrul ăsta şi anume că după numeroasele conflicte juridice de natură
constituţională ar însemna, în ipoteza descrisă, ar însemna ca după orice conflict constatat să vină şi
sancţiunile aplicabile: demiteri şi aşa mai departe. Ori eu am încercat să explic pe larg faptul că
judecătorul constituţional nu stabileşte vinovăţii personale. Curtea Constituţională constată un

conflict şi spune autorităţii care a generat conflictul ce să facă pe viitor. Prin urmare, nu după acest
conflict am creat eu un precedent că am lăsat doi sau nu ştiu câţi procurori să intre în competenţa
celorlalţi, conflictul ăsta s-a înscris în seria precedentelor conflicte care au fost generate de către
autorităţi.
Dana Grecu, realizator Antena 3: Domnule ministru, sunteţi în puşcărie, ani grei condamnat,
procurorul care v-a făcut rechizitoriul este el însuşi infractor, iar judecătorul este scos din
magistratură pentru că ar fi luat bani de la o parte din proces. Fostul preşedinte de ţară spune despre
dumneavoastră că aţi fost judecat ilegal având în vedere că completul a fost ales de către un şmecher,
se presupune, din serviciile secrete. Cum ieşiţi din puşcărie şi ce credeţi despre statul care vă ţine în
puşcărie în continuare?
Tudorel Toader: Spusele fostului preşedinte, indiferent care este el, n-au nicio valoare juridică. La
vremea când era preşedinte, ipotetic, cel la care faceţi referire, trebuia să-şi îndeplinească
mandatul, obligaţiile să nu se petreacă aşa ceva. Sigur, este dramatic. Sunt deplin convins şi toţi cred
că suntem convinşi, este dramatică situaţia celui care stă în puşcărie pe nedrept. Este absolut
dramatică! De aceea, guvernul din care fac parte are în programul de guvernare şi obiectivul de
modificare a legilor justiţiei printre care şi instituirea răspunderii juridice, cu formele ei, a
magistraţilor. Eu personal şi cu colegii mei de la Minister realizăm o documentare privind limitele,
formele răspunderii juridice pentru magistraţi. Acum 10 zile, Comisia de la Veneţia a răspuns unei
solicitări venite de la preşedintele Curţii Constituţionale din Moldova cu privirea la posibilitatea
antrenării răspunderii juridice, chiar sub formă penală, pentru judecători. Comisia de la Veneţia
spune că da, nimeni nu e în afara legii, sigur, gradând formele răspunderii faţă de gravitatea faptei
cu gravă neglijenţă, cu rea-credinţă. Atunci, e dramatică situaţia celor care se află în această ipoteză,
iar noi, eu ca ministru al Justiţiei şi Guvernul s-a angajat să clarifice acest aspect privind răspunderea
magistraţilor.
Radu Tudor, realizator Antena 3: Bună seara, domnule ministru, aş vrea să vă întreb dacă
monitorizarea pe care o faceţi pentru Parchetul General, Direcţia Generală Anticorupţie şi DIICOT
o realizaţi singur sau împreună cu membri CSM şi cu cei din Inspecţia Judiciară. Vă mulţumesc.
Tudorel Toader: Da, mi-a pus o întrebare punctuală. Dar eu am răspuns la întrebare printre cele
vorbite în seara asta. Eu personal am făcut evaluarea de raportare a autorităţilor Ministerului Public
la valorile constituţionale. Evaluarea cealaltă, de fond, se face după procedura din 69, alin. 3, pe
care o fac procurorii în comisii constituite. Sigur mă veţi vedea că periodic voi evalua activităţile
structurilor Ministerului Public şi sigur veţi vedea că vom avea întâlniri şi dezbateri şi punere în

discuţie a problemelor de natură să genereze abateri de la parametri aceştia de respectare a
drepturilor şi libertăţilor, aşadar, respectând şi făcând distincţia dintre cele două proceduri.
Alessandra Stoicescu, realizator Antena 3: Domnule ministru, prima întrebare este pentru profesorul
Tudorel Toader. Ştiu că aţi făcut parte din comisia care i-a acordat titlul de doctor Laurei Codruţa
Kovesi şi ştim deja că 4% din această lucrare de doctorat este plagiat. Vă întreb, merită în continuare
titlul de doctor Laura Codruţa Kovesi şi care ar fi paşi ce trebuie făcuţi pentru a fi restabilită
corectitudinea?
Tudorel Toader: Vă voi dezamăgi spunându-vă că da, merită. De ce? Sunt programele ăstea
antiplagiat sau de descoperire a plagiatului. Acolo şi dacă pui denumirea marginală a unui text ţi-l
spune că-i copiat, dar n-ai să-l faci tu. Dacă pui un text de incriminare, un alineat, zice că ăla e
copiat. Păi, sigur că e copiat, că doar nu înlocuieşti tu textul de lege. Eu îmi aduc foarte bine aminte
momentul acela şi vă asigur că vorbesc cu detaşare şi cu obiectivitate. Era o temă despre specificul
criminalităţii organizate în România. Doamna Kovesi îşi încetase mandatul de şef la DIICOT. Păi, ce
procuror în ţara de la DIICOT cunoaşte mai bine specificul criminalităţii organizate? Dacă eu, ca
profesor, de la catedră mă refer la o teorie a crimei organizate şi spun acolo: 'criminalitatea gulerelor
albe, criminalitate organizată pătrunde în sferele de decizie politică, economică a statului şi
influenţează decizia în acord cu interesele ei' e un enunţ frumos pe care poate l-am intuit, poate lam preluat de la alţii şi aşa mai departe. Dar când un procuror care a lucrat cu dosare grele de
criminalitate organizată îţi face acelaşi enunţ e cu totul altceva. Vreau să vă spun că am teza de
doctorat în formatul ăla de atunci. Chiar am răsfoit-o când am văzut că au apărut aceste discuţii şi
este o teză consistentă, este o teză cu multe enunţuri la nivel de principiu prin care se subliniază
exact aceste particularităţi, acest specific al criminalităţii organizate în general, criminalităţii
organizate din România în special. Da. Am cugetul deplin împăcat că am votat şi am contribuit la
conferirea titlului de doctor. Luaţi dumneavoastră teze de doctorat multe. Vedeţi dacă 4% nu-i de
multe ori depăşit. Şi repet, dat fiind specificul de la drept, pentru că dacă pui denumirea marginală,
zice că ăsta-i copiat. Păi, sigur. Spui 'asocierea în vederea săvârşirii de infracţiuni'. Păi, ce? Poţi să-i
dai tu altă denumire marginală infracţiunii?
Realizator: Eu nu vreau să intru acum în dispută, dar ştiţi lucrurile. Acolo sunt nişte zeci de pagini
care apar cuvânt cu cuvânt din nişte alte lucrări, iar această chestiune că 4% poate părea puţin...
Sunt nişte zeci de pagini. V-am ascultat şi mi se pare interesantă abordarea dumneavoastră şi modul
în care prezentaţi acest lucru pentru că v-am invitat în seara asta să vă auzim opiniile, nu să ne auzim
pe noi ce credem noi. Ultima întrebare. L-aţi urmărit pe Mircea Badea în seara în care aţi decizia,
hotărârea cu privire la evaluarea pe care aţi făcut-o?

Tudorel Toader: Să vă răspund?
Realizator: Da.
Tudorel Toader: Eu am fost pe deplin, am realizat impactul deciziei, hotărârii mele, concluziilor de
acolo. Acum, să vă spun un lucru, mulţi au făcut referire la raport, pozitive referirile şi multe
negative, dar puţini au citit raportul. Puţini au citit raportul de evaluare să vadă de la pagina 12-13
până la 19 sunt considerentele celelalte, care m-au dus în echilibru, care m-au dus la concluzia de a
spune: în acest moment nu se impune declanşarea procedurii. Nu l-am urmărit pe Mircea Badea. Nam urmărit pe nimeni în seara respectivă.
Realizator: Păcat, să ştiţi că a fost foarte amuzant.
Tudorel Toader: Îmi veţi spune: de ce anume? Pentru că ştiam un lucru matematic, ştiam un lucru
sigur, că dacă aş fi declanşat procedura jumătatea aia era nemulţumită şi astalaltă mulţumită. Acum,
la mine, problema nu era dacă sunt sau nu sunt nemulţumiţi, ci care sunt nemulţumiţii. Unii sunt
nemulţumiţii de serviciu, alţii sunt critici de serviciu. De aceea, am găsit de cuviinţă să fac altceva
decât să mă uit un raport pe care eu îl ştiam pentru că el l-am întocmit.
Realizator: Acum, totuşi, decizia n-are cum să fi fost luată pentru a fi mulţumitoare pentru cineva. A
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Tudorel Toader: Da.
Mircea Badea, realizator Antena 3: Domnule ministru, doamna Laura Codruţa Kovesi a fost în vizită
la Ministerul Justiţiei, intrând după ambasadorul american. Când a ieşit, domnia sa a declarat:
'Întotdeauna am acţionat corect.' Având în vedere că dumneavoastră aţi făcut o evaluare a activităţii
doamnei Kovesi şi aţi decis să nu cereţi demiterea dumneaei, aş dori să comentaţi adevărul acestei
afirmaţii. 'Întotdeauna am acţionat corect.' Vă mulţumesc.
Tudorel Toader: În primul rând vreau să vă asigur de următorul lucru. Venirea doamnei Kovesi
imediat după ambasadorul Americii a fost, a fost o pură întâmplare. Eu am plecat la Bruxelles cu o
săptămână înainte. Nu am putut să ne corelăm. Spuneam, şi vizita ambasadorului am amânat-o de
două ori. Aici pot să fac dovada prin corespondenţa electronică. O printez şi v-o dau să vedeţi. În
dimineaţa respectivă am sunat-o ca să ne punem de acord. Mi-a spus: 'Vin în 10 minute.' Dar numai
că nu reuşeam eu atunci, în acele 10 minute, şi eu i-am propus să vină undeva după vizita

ambasadorului, dat fiind că după aceea mă pregăteam şi plecam la Bruxelles. Acuma, afirmaţia
doamnei Kovesi că n-a încălcat legea şi întotdeauna a acţionat corect şi în baza legii este opinia
dânsei. Eu ce să spun? Că e adevărat sau nu e adevărat? Eu am spus-o în faţa Curţii Constituţionale,
a spus-o Curtea Constituţională că prin în ceea ce a făcut în ancheta miniştrilor a încălcat limita
constituţională. Afirmaţia doamnei Kovesi, şi eu cred că aici e provocarea, a fost una cu caracter de
generalitate. 'Eu totdeauna am respectat legea.' Dar evaluarea mea nu s-a referit la totdeauna, s-a
referit la secvenţa aceea de verificare a circumstanţelor adoptării ordonanţei de urgenţă. Deci nu mam dus eu pe câţi ani o fi avut dânsa de activitate în magistratură ca să spun că da sau nu, a respectat
legea.
Realizator: Domnule ministru, ca să fiu foarte clar şi nu că n-ar fi clar, dar ca să fie cât se poate de
clar, locul acesta şi oamenii care lucrează aici au convingeri profund democratice şi foarte ataşate
de valorile de democratice, inclusiv cele transatlantice sau în primul rând./adp Pentru că dacă nu am
privi către lumea liberă, dacă nu am privi către parteneriatele noastre strategice, dacă nu am privi
către alianţele noastre, către cine am putea să privim? Motiv pentru care nu cred că este ceva de
acuzat că un ambasador cum este ambasadorul Statelor Unite este ceva condamnabil în asta. Nu,
deloc. Au fost atât de multe suspiciuni cu privire la modul în care s-a încercat influenţarea
dumneavoastră, motiv pentru care jurnaliştii nu au cum să fie altfel decât vocile opiniei publice. V-a
mulţumit cineva pentru faptul că aţi păstrat-o în funcţie pe doamna Kovesi? Înainte aţi spus că n-aţi
primit telefoane sau intervenţii, dar după a fost cineva care v-a mulţumit?
Tudorel Toader: Cum n-am primit înainte de raport nu am primit nici după anunţarea concluziilor
raportului. Spuneţi că speculaţiile exprimă vocea străzii. uneori vocea străzii primeşte impulsurile
jurnaliştilor.
Realizator: Aşa sunt impulsurile, şi de acolo şi de acolo.
Tudorel Toader: Depinde de unde sunt mai intense. S-au făcut speculaţii la ambasadorul Statelor
Unite. dar de ce nu veniţi zilele următoare să vedeţi că vine ambasadorul Germaniei, al Austriei,
Olandei, Franţei? Asta este o formulă protocolară instituţională. Pentru că ambasadorul Americii şi
ceilalţi, în România el reprezintă statul lui. Are nişte coordonate. Că sunt de învăţământ, de justiţie,
de afaceri. El are segmentul de justiţie. Şi la cine să s educă? La ministrul Justiţiei. Vă invit să veniţi
şi vă voi trimite întâlnirile cu ceilalţi ambasadori şi să faceţi aceeaşi speculaţie, oare de ce a venit.
Din acelaşi motiv. Am un draft cu istoricul relaţiilor instituţionale în domeniul juridic între România
şi America. Am un altul cu Franţa, altul cu Belgia, cu Austria. Când vine omul, trebuie să ai CV-ul lui,
să vezi cu cine vorbeşti, până la evoluţia relaţiilor, să vezi ce a fost, ce e bun şi ce poţi să duci mai

departe.
Realizator: Cu experienţa şi cu informaţiile pe care le aveţi cred că totuşi înţelegeţi temerea unora
cu privire la modul în care demnitari, miniştri, preşedinţi sunt influenţaţi. Am trăit în nişte ani de zile
în care persoanele care se aflau în funcţii nu mai erau interesaţi de opinia publică, de interesul public,
de ce-şi doresc oamenii din această ţară, ci erau interesaţi doar de ceea ce spuneau alţii din afară.
Aşa a rămas un preşedinte în funcţie după un referendum, iar această temere cu privire la cineva
chiar de talia dumneavoastră, un om cu multă autoritate, care nu este suspectat că ar avea legături
nelegitime. Există această temere, iar când jurnaliştii critică nu fiţi îngrijoraţi. Să fiţi îngrijoraţi când
nu vă critică. Să fim îngrijoraţi când nu vor mai exista jurnalişti care să pună probeleme şi în ani de
zile să se dovedească că anchetele lor jurnalistice erau corecte pe vremea când alţii n-aveau curaj
să ancheteze, dintre cei care erau plătiţi de statul român să ancheteze. Despre Gala Bute, despre
lucrurile pe care le descoperim în ultima vreme, au fost nişte jurnalişti care au avut curajul să
prezinte aceste lucruri opiniei publice şi poate a fost un mic ajutor pentru sistemul judiciar din
România.
Tudorel Toader: Numai că ar trebui probabil ca suspiciunea care are istoricul ei, să aibă un minim
suport. Să nu rămână la o speculaţie.
Realizator: A fost o coincidenţă faptul că în aceeaşi zi a venit ambasadorul. Pe această coincidenţă
oamenii ştiţi cum sunt, speculativi.
Tudorel Toader: E adevărat. Eu sunt obişnuit cu aceste speculaţii. Mi-aţi spus să nu mă supere
criticile. Nu mă deranjează pentru că eu am exerciţiul celor 10 ani de judecător.
Realizator: Şi aveţi şi simţul umorului.
Tudorel Toader: N-aş zice. Mai degrabă al adevărului. Am exerciţiul celor 10 ani de judecător
constituţional când astăzi participam la o decizie şi o anumită zonă socio-politică ne critica. Dacă
peste două zile dădeam o decizie care-i convenea, eram cei mai buni. Decizia pe care o iei trebuie
să fie una pe propria conştiinţă şi pe corectitudine şi pe lege. Când dumneavoastră veţi veni şi îmi
veţi arăta că am primit pe un ambasador sau pe altcineva care să-mi şoptească la ureche ce să fac,
atunci vă rog să nu aveţi nicio ezitare.
Realizator: Eu mă bazez pe cuvântul şi pe buna dumneavoastră credinţă. N-am niciun motiv ca să nu
cred în aceste lucruri. La această emisiune am cunoscut pentru întâia dată pe cineva care a fost

colegul dumneavoastră, judecător la Curtea Constituţională. De la momentul la care a apărut acea
poveste în spaţiul public, cu struţi, cu ouă. ca 3 luni de zile, un cetăţean al României să fie filmat în
orice unghi al casei, în baie, în momentele cele mai intim cu putinţă. Să fie înregistrat video şi
ascultat, ca să facă 45 de percheziţii informatice la prietenii săi şi nici filmările, nici cele 45 de
percheziţii, zilele trecute ni s-a spus că se renunţă şi la acuzaţia că ar fi încălcat embargoul cu Rusia,
în condiţiile în care nu exista niciun embargou. Dacă asta păţeşte un judecător la Curtea
Constituţională, oare ce poate păţi un cetăţean simplu? Sigur că lucrurile s-au schimbat. Ceea ce
părea cumva de neconceput ca un general atotputernic din serviciile secrete, care dicta toate aceste
lucruri să plece. Părea aproape de necrezut. Cu toate astea, pare că există motive să credem că
lucrurile ar putea să se normalizeze. Pentru mine este ceva foarte important în toată acea speţă,
citind comunicatul Curţii Constituţionale. Curtea Constituţională la momentul respectiv a spus că
este un gen de presiune care se exercită asupra Curţii cu toată acea demenţă cu judecătorul Curţii
Constituţionale. Un judecător al Curţii Constituţionale să fie pus în cătuşe pentru clocirea ouălelor
şi pentru o poveste care este de noaptea minţii, urmărit, filmat. Asta este de securitate, nu este de
stat de drept. Întrebarea este următoarea: cred că aţi putea rămâne în istoria acestei republici dacă
în România aşa ceva nu s-ar mai întâmpla niciodată. Dacă ar exista mecanisme în care dacă cineva a
făcut astfel de lucruri şi a executat astfel de lucruri pe protocoale secrete, pe echipe mixte sau pe
cine ştie ce interese, ar răspunde. Pentru că dacă există abuz în serviciu pentru nişte ouă clocite,
dacă există abuz în serviciu pentru faţadă, pentru tot felul de lucruri, poate exista un abuz în
serviciu şi pentru faptul că urmăresc un judecător al Curţii Constituţionale 3 luni de zile, fac
percheziţii şi nu găsesc nimic şi toate lucrurile alea sunt folosite sau căutăm acul în carul cu fân?
Credeţi că la finalul mandatului dumneavoastră astfel de lucruri nu vor mai putea să fie posibile în
România?
Tudorel Toader: Aţi spus 'nu vor mai putea să fie posibile', ceea ce înseamnă în abstract. În abstract,
teoretic ele tot timpul, derapajele rămân posibile. Important e să nu se mai întâmple în realitate. Nu
contează că să rămân eu în istorie sau altcineva, important e să reglăm aceste mecanisme care să
funcţioneze corect, în parametrii legii, în parametrii Constituţiei, să funcţioneze în acord cu
drepturile şi libertăţile fundamentale pentru că dacă ai fi în situaţia aceea, sigur cu totul altfel ai
gândi. Şi eu am convingerea şi putem observa, în ultima perioadă, o revenire a acestor autorităţi în
limitele lor legale şi Constituţionale. Nu uitaţi că dacă treceai prin faţă la DNA erau....acum nu prea
mai vezi. Nu uitaţi că-i ducea şi se afla cu sirena din capătul străzii. Se revine la un făgaş normal, iar
eu, nu că sunt optimist structural, dar chiar cred că evoluţia, poate nu cât ar trebui de rapidă, dar
evoluţia este în sensul acesta, de respectare a drepturilor, a libertăţilor fundamentale, de respectare
a prezumţiei de nevinovăţie, a prezumţiei de dobândire licită a bunurilor.

Realizator: A fost extrem de interesant şi important dialogul cu dumneavoastră. Vă asigur că jurnaliştii
care lucrează în acest trust de presă în primul rând au înţeles că datoria lor e să apere interesul public
şi ori de câte ori există chestiuni legate de cetăţean, care ar putea să fi abuzat, credem că este o
datorie de onoare a unui jurnalist. pe de altă parte, tot ceea ce se întâmplă bine în sistemul de
justiţie, în sensul ca oamenii, judecătorii să fie independenţi şi să-şi poată exercita profesiunea în
conformitate cu adevărul, legea şi conştiinţa. Toţi procurorii din România, care caută şi dovedesc
toate tipurile de infracţiune, de orice fel, de la corupţie, fără niciun fel de echivoc vor avea
susţinerea jurnaliştilor de aici şi ne vom bucura ori de câte ori în România se va face dreptate. Pe de
altă parte cred că există şi momente în istorie când lucrurile se pot regla cu ajutorul unor oameni ca
dumneavoastră şi ca alte persoane care răspund de sistemul judiciar, iar sprijinul unor voci publice
în lucrurile corecte care se fac se vor auzi. Sunt convins de faptul că nu veţi fi supărat ori de câte ori,
poate corect, poate greşind, vă vom critica. Cred că România are nevoie de profesionişti ca
dumneavoastră şi vă doresc succes în ceea ce intenţionaţi să faceţi, în reformarea unui organism care
scârţâie din toate încheieturile.
Tudorel Toader: Şi eu vă mulţumesc. Cum dumneavoastră aşteptaţi de la procurori, judecători,
sistemul judiciar o evoluţie în acord cu drepturile, libertăţile, standardele, cum societatea are nevoie
de dumneavoastră, de o informare, accesul la informaţie. CEDO şi Constituţia conferă presei o marjă
mai mare, o libertate mai mare de exprimare, de intruziune în viaţa personală chiar, făcând proporţia
între interesul d protecţie a vieţii personale şi nevoia de informaţie publică, să ştiţi că şi societatea
în acelaşi timp, şi nimeni nu-i perfect, aşteaptă aceleaşi evoluţii paralele şi de la media. Pentru că
din păcate, vedem de multe ori că citim aceeaşi ştire şi parcă vorbim de lucruri diferite. Prin urmare,
cu toţii trebuie să urmăm calea aceea de îmbunătăţire, de respect faţă de etică, de deontologie
profesională, de lege, de Constituţie.
Realizator: Mulţumesc mult. Duşmanii noştri au încercat să acrediteze despre noi că noi am fi
împotriva justiţiei. Noi poate că suntem unii dintre primii care ne dorim ca sistemul de justiţie din
România să fie în conformitate cu ceea ce înseamnă un stat de drept, ceea ce înseamnă domnia legii.
Pe acest lucru oricine din sistemul judiciar se poate baza. Pe de altă parte noi nu facem nimic altceva
decât atunci când credem şi vedem abuzuri să le demascăm, iar faptul că drepturile şi libertăţile
cetăţeanului sunt pe buzele dumneavoastră, cred că e un lucru care ar trebui să ne dea încredere.
Mulţumesc mult.
Tudorel Toader: Mulţumesc şi eu.

