
Prefaţă 

Din ce în ce mai mulţi absolvenţi ai facultăţii de drept doresc să 
devină judecători sau procurori. Îşi doresc să facă parte din elita 
lumii juridice, să exercite o profesie nobilă şi să aibă un statut de 
invidiat. 

Potrivit actualelor reglementări, cei care doresc să devină 
auditori de justiţie la Institutul Naţional al Magistraturii și apoi 
magistrați stagiari, respectiv cei care doresc să participe la concursul 
de recrutare directă ca judecători sau procurori trebuie să treacă cu 
succes de şase probe: trei de concurs (verificarea cunoştinţelor juri-
dice, verificarea raţionamentului logic, interviul) şi trei examinări 
ulterioare concursului (verificarea condiţiei de bună reputaţie, exa-
minarea medicală, verificarea aptitudinii psihologice). 

Prezenta lucrare se referă de cea de-a treia probă de 
concurs. Ea cunoaşte deja a șasea ediţie, fiind îmbunătăţită faţă de 
ediţiile apărute în anii trecuți cu noi exemple practice și noi 
instrumente necesare a fi folosite drept bibliografie. 

În mod evident, ghidul de faţă este menit să îndrume candidaţii 
în a face faţă cu brio tuturor componentelor interviului pe care îl 
vor susţine în faţa comisiei de examinare. Cum materia Etică şi 
organizare judiciară constituie obiect de studiu în cadrul cursurilor 
de formare iniţială, respectiv de formare continuă, ghidul poate fi 
utilizat ca material bibliografic şi de către auditorii de justiţie, 
respectiv judecătorii şi procurorii în funcţie. 

* 

Întorcându-mă la voi, cei care vă pregătiţi la modul cel mai 
serios pentru concursul de admitere la INM sau cel de recrutare 
directă în magistratură, aş vrea să fiţi convinşi că cei mai buni 
dintre voi vor intra în sistemul de justiţie. Dar să nu vă imaginaţi că 
va fi uşor ceea ce urmează după admitere. Vă aşteaptă munţi de 
dosare pe care să le rezolvaţi. Rareori veţi mai avea timp de viaţă 
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privată, de sport, de familie. Veţi trece prin greutăţi profesionale şi 
prin drame personale. Se va cere mult de la voi şi veți avea 
impresia că vi se va oferi puţin. Dar, sub nicio formă, nu trebuie să 
vă izolaţi, nici fizic şi nici intelectual. Nu vă fixaţi la marginea 
societăţii, când sunteţi chiar în mijlocul ei. Nu vă amestecaţi cu 
vulgaritatea, ipocrizia, incompetenţa, superficialitatea. Nu confun-
daţi libertatea de exprimare cu discursurile anti-elitiste şi anti-valorice. 
Nu confundaţi libertatea civismului cu o cultură a imitaţiei. Nu 
faceţi compromisuri şi nu deveniţi laşi. Luaţi în permanenţă atitu-
dine! Nu lăsaţi injustiţia să domine în jurul vostru, cât timp chiar 
voi sunteţi primii chemaţi să înfăptuiască justiţia! 

Veţi fi judecători şi procurori – aveţi de ales între a fi simpli 
funcţionari judiciari şi a fi adevăraţi apărători ai dreptăţii. Veţi avea 
de rezolvat cauze – aveţi de ales dacă acest lucru va însemna doar să 
soluţionaţi dosare sau chiar veți influenţa acele destine cuprinse între 
coperţile lor. Veţi fi în contact cu părţile – aveţi de ales între a da 
curs influenţelor nepotrivite şi a rămâne independenţi. Veţi fi urmă-
riți și chiar vânaţi de presă – aveţi de ales între a ceda presiunilor 
publicului şi a da hotărâri drepte, indiferent de consecinţe. Vă aşteaptă 
vremuri tulburi, instanţe şi parchete grele, dosare dificile. 

Eu cred în puterea fiecăruia dintre voi de a discerne. Cred în 
magistratul vertical şi conştient de propria-i putere. În judecătorul 
umil, dar nu umilit. În judecătorul smerit şi, totodată, demn. În jude-
cătorul militant. Cred în judecătorul independent şi, deopotrivă, res-
ponsabil. În judecătorul integru, acela care poate servi drept model al 
statului de drept, adică statul în care toţi cetăţenii acceptă şi se supun 
legii, în care cetăţenii respectă justiţia şi magistraţii. Eu cred în 
magistratul care este om şi profesionist, deopotrivă!  

Fie ca cei mai merituoşi dintre voi să ne deveniţi colegi! 
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