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EXPERIMENTUL PITESTI IN JUSTITIA
ZILELOR NOASTRE – Judecatoarea
Gabriela Baltag: “Incercam sa ma
gandesc daca experimentul Pitesti s-a
oprit in 1952. Nu cumva, intr-o forma
sau alta, fenomenul Pitesti exista si
astazi?... Degradarea umana,
degradarea profesionala este o
componenta a acelui fenomen... Nu
cumva traim o parte din fenomenul
Pitesti?... In temnitele de la Pitesti cel
mai adesea au stat avocatii si nu
judecatorii sau procurorii... Sunteti
liberi si trebuie sa ramaneti liberi”
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Experimentul Pitesti continua si in vremurile noastre? Aceasta este intrebarea pe care judecatoarea Gabriela
Baltag (foto), reprezentanta judecatorilor de la tribunale in Consiliul Superior al Magistraturii, a adresat-o avocatilor
prezenti in Aula Magna a Palatului Patriarhiei, unde a avut loc la finalul saptamanii trecute Congresul Avocatilor
organizat de Uniunea Nationala a Barourilor din Romania (UNBR). Tema aleasa pentru Congresul Avocatilor in
2021 a fost "Apararea apararii", facandu-se intens referire la cazul avocatului Robert Rosu, condamnat de
Inalta Curte de Casatie si Justitiei in dosarul Ferma Baneasa pentru ca si-a exercitat profesia de avocat.

Invitata sa ia cuvantul in fata zecilor de avocati, judecatoarea Gabriela Baltag a povestit audientei despre lectura sa
recenta, cartea "Fenomenul Pitesti" de Virgil Ierunca, care i-a dat ocazia sa faca o paralela intre vremurile din
anii 1949-1952 si timpurile actuale, intrebandu-se daca nu cumva "intr-o forma sau alta, fenomenul Pitesti
exista si astazi". Si nu prin torturi fizice si chinuri groaznice, puncteaza judecatoarea Baltag, ci prin degradarea
umana si degradarea profesionala, care sunt de altfel o componenta a fenomenului Pitesti.
Judecatoarea Gabriela Baltag a precizat ca nu poate garanta ca experimentul Pitesti nu are loc si in
vremurile noastre, insa daca acesta are loc este "la un alt nivel, intr-o alta forma". De aceea, a punctat
reprezentata CSM, este necesar ca avocatii sa isi apere drepturile, astfel incat evenimentele de la finalul
anilor '40, inceputul anilor '50 sa nu mai aiba loc, mai ales ca "in temnitele de la Pitesti cel mai adesea au
stat avocatii si nu judecatorii sau procurorii".

Redam in continuare discursul judecatoarei Gabriela Baltag de la Congresul
Avocatilor 2021:
"Pentru mine experienta ultimilor ani a fost o experienta interesanta, as spune... amenint colegii si colegele
mele ca atunci cand voi termina mandatul in aceasta institutie numita Consiliul Superior al Magistraturii,
pentru ca sper ca mai exista viata si dupa CSM, imi voi scrie memoriile. Nu ati vrea sa stiti cate se
intampla... dar asta se va intampla la sfarsit, cand speram sa fim sanatosi, sa mai avem putere si sa mai
rezistam.

Tot ce faceti dvs, dragi avocati, este important pentru justitie, fara dvs nu exista justitie. Trebuie sa stiti cat contati
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pentru noi judecatorii, si mai ales pentru oamenii pe care ii reprezentati.

Mergand spre casa zilele trecute, am citit, desi aveam multe informatii, Fenomenul Pitesti. Cu siguranta multi dintre
dvs stiu multe, stiu ce s-a intamplat la Pitesti. Am citit-o si incercam sa ma gandesc daca experimentul Pitesti s-a
oprit in 1952, asa cum s-a spus oficial.

Ma intrebam daca nu cumva, intr-o forma sau alta, fenomenul Pitesti exista si astazi pentru ca nu doar
torturile fizice, groaznice de altfel, sunt suficiente pentru a vorbi despre ce s-a intamplat in trecut. Un trecut
nu foarte indepartat pe care ar fi bine sa nu il uitam vreodata ca sa nu il mai traim. Ma gandesc ca degradarea
umana, degradarea profesionala, dragi colegi, este o componenta a acelui fenomen. As vrea sa va spun din
pozitia de judecator ca acest fenomen nu se mai intampla, dar ma tem ca nu pot sa aduc aceasta garantie,
nici dupa aproape 28 de ani de judecator. Nu pot sa aduc aceasta garantie si ma intreb daca nu cumva
suntem contemporani, daca nu cumva traim o parte din fenomenul Pitesti, la un alt nivel, intr-o alta forma.
Nu putem face ceva pentru a preintampina o istorie asa cum a fost perioada '49-'52? Pentru ca in temnitele
de la Pitesti cel mai adesea au stat avocatii si nu judecatorii sau procurorii!

Avocatura si avocatii sunt o sansa pentru acest popor, alaturi de judecatori. Sunteti o sansa pentru popor, dar
depinde de dvs cat de mult veti dori sa dovediti ca sunteti avocatii acestor timpuri, ca profesia dvs este importanta.
Nu este cu nimic mai presus profesia mea decat profesia dvs.

Dragi colegi, va veni un punct in care vom raspunde pentru drumul pe care am mers si vreau sa va spun ca
am cunostinta despre dificultatile pe care le intampinati. Va pot spune ca framantarile dvs sunt si
framantarile mele si ale altor colegi. Stiu cum e sa fiti singuri, sa pierdeti prieteni, dar vreau sa va spun ca
nimic nu este intamplator.

O prietena imi spunea odata ca lucrurile mari le fac oamenii care sunt chiar mici, putini, asa incat, chiar daca
ramaneti putini, este important cum sunteti. Sunteti in picioare, demni, asa cum spunea colega mea, doamna
judecator Oprina, care nu veti accepta niciun fel de umilinta. Avocatura nu poate fi altfel puternica, nu se poate
impune, nu poate sa isi duca altfel la capat misiunea pentru care exista.

Mi-as dori ca fiecare sa spunem ca lucrurile bune petrecute in viata noastra sunt cele mai multe, ca cele care nu ne
fac cinste sau de care nu dorim sa ne aducem aminte sunt pasagere. Trebuie sa va ganditi foarte bine, dragi
colegi, daca doriti sa traiti intr-o societate ca va inspaimanta, trebuie sa luptati pentru asta. Nimic nu este
usor, sunt sacrificii multe si veti spune ca nu este drept. Dar altfel nu se poate. Si cunoasteti acest lucru.
Dvs cunoasteti mai mult din viata reala a Justitiei din spatele hotararilor decat cunoastem noi ca
judecatori. Dragi colegi, stiu ca aveti puterea sa ridicati barierele care se pun in fiecare zi. Dvs sunteti liberi si
trebuie sa ramaneti liberi. Depinde cum veti dori sa faceti acest lucru si daca veti dori cu adevarat.

Va felicit pentru tot ce sunteti dvs, fiecare in parte si impreuna, pentru ca reusiti sa luptati si sa scoateti adevarul la
suprafata de cele mai multe ori, sa dati speranta.

Va felicit si va doresc viata indelungata. Pentru mine sunteti foarte importanti si va doresc sa nu se sfarseasca
niciodata viata dvs sau profesia dvs de-ar fi sa piara altele!"
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