
 
 

 
 

NR. 196/19.05.2015 

 
Către: 

 

 CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII, 

 
 
 

Domnule Președinte, 

 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) se raliază 

demersurilor celorlalte două asociaţii profesionale ale magistraţilor, Uniunea 

Naţională a Judecătorilor din România şi Asociaţia Procurorilor din 

România, dar şi demersului individual al judecătorilor semnatari, 

solicitând Consiliului Superior al Magistraturii să apere independenţa justiţiei, 

a întregului corp de magistraţi, faţă de acreditarea ideii implicării în actul de 

justiţie a Serviciului Român de Informaţii şi să dispună deîndată toate 

verificările ce se impun. 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) aminteşte 

instituţiei chemate să garanteze independenţa justiţiei, Consiliului Superior al 

Magistraturii, că obligaţia constituţională pe care o are este una asumată şi că 

nu are dreptul de opţiune, de alegere a comportamentul ce trebuie adoptat faţă 

de unul dintre cei mai importanţi piloni ai statului de drept, independenţa 

sistemului. 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) solicită 

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii să trateze cu prioritate acest 

aspect grav, reprezentativ pentru sistemul judiciar, provocat de declaraţiile 

publice ale generalului Dumitru Dumbravă, director al Direcţiei Juridice din 

cadrul Serviciului Român de Informaţii, într-un interviu acordat site-lui 

Juridice.ro la data de 30.04.2015, pe care trebuie să-l lămurească fără nicio 

întârziere, responsabil şi transparent.  

În situaţia în care membrii Consiliului Superior al Magistraturii, 

în formula actuală, dezamăgitoare de multe ori pentru sistem prin atitudinea 

partinică adoptată, nu vor dovedi că înţeleg pe deplin care este limita 

mandatului pe care l-au primit de la colegii lor atunci când au fost aleşi, 

Asociaţia Magistraţilor din România (AMR) le solicită public, în numele 
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unor valori comune, să-şi prezinte demisiile, lăsând şansa unei reconstrucţii 

adevărate a sistemului.  

Magistratura nu mai are nici timpul şi nici răbdarea să suporte şi 

să accepte comportamente neasumate, de aceea în numele principiilor pe care 

le promovăm, în spiritul legii, solicităm Consiliului Superior al Magistraturii 

să-şi dovedească existenţa pentru justiţie ori, dacă nu, să plece acasă! 

 

 

Preşedintele Asociaţiei Magistraţilor din România 

Judecător Gabriela Baltag 
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