
Scrisoare deschisa adresata doamnei prof. univ. dr. Mona 
Maria Pivniceru, Ministrul Justitiei

Judecatorii  si  procurorii  Romaniei  au  vazut  in  sfarsit  implinit  un 
deziderat  ce  nu  parea,  in  acest  continuu  marasm socio-politic,  sa 
izbandeasca vreodata.
Pentru  intaia  oara,  ministrul  Justitiei  este  unul  dintre  ei,  o 
personalitate a lumii juridice si universitare, a societatii civile.
Ati inteles stimata doamna sa sacrificati si sa renuntati la o cariera 
stralucita, la cea mai respectabila culme a magistraturii (judecator al 
Inaltei  Curti  de  Casatie  si  Justitie),  la  statutul  de  membru  al 
Consiliului  Superior  al  Magistraturii  pentru  a  face  posibila,  cu 
adevarat, din pozitia ministeriala pe care v-ati asumat-o cu onestitate 
si  responsabilitate,  redresarea  unui  sistem  aflat  in  acuta  criza  de 
eficienta si credibilitate.
Acest gest major va defineste, asa cum sunteti vazuta de magistrati, 
colegii  dumvoastra, o  mare  Doamna  a  Justitiei  romanesti. Cu  totii 
suntem convinsi ca el a fost determinat de interesele celei mai nobile 
profesii,  ale  magistraturii  ca  sistem  si  nu  in  ultimul  rand  ale 
milioanelor de justitiabili.
In numele lor v-ati propus, cu prioritate, sa promovati politici publice 
corecte  care  sa  sustina  reforma  reala  a  justitiei,  sa  i  se  asigure 
acesteia garantii ca este la adapost de influente si ingerinte de orice 
fel, pentru a recapata credibilitatea si increderea tuturor.
Consiliul  Superior  al  Magistraturii,  prin  pozitia  adoptata,  greu  de 
inteles,  de  a  tergiversa  in  mod inexplicabil  finalizarea  procedurilor 
pentru titularizarea dumneavoastra in fruntea Ministerului Justitiei nu 
i-a reprezentat in mod cert pe magistrati.
Regretam ca membrii reprezentantului autoritatii judecatoresti nu au 
avut  decenta  de  a  adresa  multumiri  colegului  lor,  judecator  Mona 
Maria  Pivniceru  pentru  activitatea  de  mai  bine  de  doua  decenii, 
desfasurata in justitie.
Ne exprimam speranta ca in eforturile Dumneavoastra veti fi sprijinita 
pentru  a  va  realiza  obiectivele  si  de  catre  Consiliul  Superior  al 
Magistraturii si de cei ce v-au propus. Ne place sa credem ca acestia 
din urma nu au incercat doar un exercitiu de imagine. De asemenea, 
sprijinul magistratilor, al societatii civile, al mass-mediei si al opiniei 
publice,  speram sa  joace  un  rol  important  si  constructiv  in  acest 
demers comun.



Doamna judecator Mona Maria Pivniceru,
Magistratii romani, foarte multi dintre ei cunoscandu-va personal, Va 
multumesc pentru ceea ce ati facut pana acum si pentru ceea ce stim 
ca incercati sa realizati cu onestitate, competenta si buna-credinta.
Obiectivele noastre sunt comune: o justitie puternica, independenta, 
eficienta si credibila, de nivel european, in slujba exclusiva a legii si a 
cetateanului.
Odata  implinita  menirea  acestui  moment  in  viata  si  cariera 
Dumneavoastra, speram si dorim sa reveniti alaturi de noi, in locul pe 
care ati fost constransa de altii si fortata de imprejurari incredibile sa-l 
eliberati, dar care va apartine de drept.
Asa sa ne ajute Dumnezeu!

Cu inalta consideratie,

Presedinte interimar al A. M.R.

Judecator, conf. univ. dr. Dan Spanu


