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CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Uniunea Județeană C.N.S.L.R.‐FRĂȚIA Filiala Satu Mare, cu sediul în
localitatea Satu Mare, strada Păstrăvului, nr.3‐5, județul Satu Mare, reprezentată
prin ‐ c.j. Burulea Dan Nicolae ‐ vă sesizează următoarele:
Apărând interesele membrilor de sindicat în fața instanțelor din cadrul
Tribunalului Satu Mare am constatat existența unui număr extrem de mare de
cauze înregistrate şi judecate pe rolul acestei instanțe. Am observat de asemenea
cat de redus este numărul de judecători şi totodată faptul că Justiția din
Romania se confruntă cu o teribilă lipsă de personal. Ne este de asemenea
cunoscut faptul că aceste aspecte au repercursiuni nu doar asupra activității
concrete a Tribunalului Satu Mare, ci asupra întregii justiții din România, asupra
stabilității statului de drept, asupra întregii societăți româneşti, a Europei...
Vă rugăm însă să ne permiteți să vă atragem atenția în mod deosebit asupra
unui fapt pe care îl considerăm mult mai grav şi mai păgubos pentru: societatea
democratică, imaginea, activitatea şi eficiența sistemului Justitiei româneşti în
general şi îndeosebi a celei sătmărene în particular. Concret, dincolo de această
penurie de magistrați despre care aminteam mai sus, marea problemă – şi motivul
pentru care mă adresez acum instituției dumneavoastră – este faptul vizibil şi
penibil, că unii dintre aceşti judecători sunt cvasicomplet lipsiți de pregătire
teoretică şi practică juridică în domeniul dreptului muncii şi al relațiilor de muncă.
Aceste aspecte au determinat ca multe din soluțiile pronunțate în litigiile de
muncă de unii dintre aceşti magistrați să fie casate.
Nu îndrăznesc încă să mă refer direct la existența unui curent mai mult sau
mai puțin subteran de influențe politice, de rea‐voință şi/sau delăsare, însă nu pot
sub nici o formă să nu remarc faptul ca astfel de atitudini pot (şi, din nefericire,
uneori chiar au !) efecte devastatoare asupra destinelor unor oameni şi asupra a
numeroase familii. Mulți dintre muncitorii contestatari au renunțat la judecare din
cauza cronicizării stării de disperare provocate de multe dintre deciziile luate

arbitrar – chiar în răspărul şi disprețul legii – de persoane care, magistrați fiind, par
că şi‐au pierdut simțul corectei orientări profesionale şi pur umane. De existența
ideilor de “obiectivitate”, “imparțialitate”, “litera şi spiritul legii”, “egalitate în fața
legii” sau, Doamne fereşte !, “bun‐simț”, la aceşti magistrați nici nu am curajul
să‐l amintesc... Nu de alta, dar cunoaştem mult prea multe cazuri concrete în care
muncitori, funcționari publici – membri sau nu ai unor sindicate ‐ sunt subiecți
neputincioşi ai abuzurilor aşa‐zisei justiții din Satu Mare ! Unii dintre aceşti
oameni, fiind foarte aproape de capătul puterilor, au declarat că se gândesc să îşi
ia viața; iar mulți alții şi‐au pierdut încrederea în Justiție, în existenta (reala, nu
doar teoretică) a separației puterilor în stat şi doresc să plece din țară, să nu mai
audă de Romania...
Cu toate acestea, noi ne‐am solidarizat întotdeauna cu protestele şi
revendicările magistraților – atunci când au existat – şi am declarat, atunci ca şi
acum, că suntem întru totul alături de aceştia pentru păstrarea neştirbită a ceea
ce actualii guvernanți au numit, absolut impropriu şi cinic, “privilegiile celor din
Justiție”. Însă nu am fost şi nu se poate nicicum să fim de acord cu menținerea în
funcție a acelor magistrați care, prin incompetența lor, vizibila chiar din spațiu
intergalactic, aduc prejudicii ireparabile şi intolerabile întregii Justiții din România
şi, implicit, nefericiților justițiabili care tehnic sunt siliți să se adreseze lor pentru
“a‐şi afla dreptatea”.
Mă refer aici în primul rând la acei magistrați lipsiți de cunoştințele
principiilor de bază ale actului de justiție, lipsiți de cunoştințele primare ale
codului de procedură, obosiți, plictisiți, neîmpliniți fizic, sufleteşte sau mintal, cu
tendințe spre diverse manifestări schizoide, care prin deciziile lor exprimă o
atitudine servilă şi obedientă față de oamenii politici aflați la guvernare,
subordonând astfel justiția, politicului, amenințând statul de drept, sprijinind
dictatura. Şi pentru a nu ne bănui că vorbim la modul retoric şi general, alăturat
prezentei vă ataşăm una din soluțiile acestor magistrați, pentru a fi identificați.
Stimați membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, sperăm că aceste
cazuri prezentate vor fi şi pentru dumneavoastră la fel de edificatoare pe cât
sunt pentru noi. Sperăm că sunteți de acord că astfel de deservicii substanțiale şi
batjocoriri sinistre ale ideii de Justiție precum cele rezultate din aceste exemple nu
pot fi îngăduite nicicum în continuare. Adică trebuie suprimate, extirpate precum
o tumoare cancerigena, mai ales că aceste cazuri relatate nu sunt deloc singulare.
Pe de altă parte îndrăznesc să nutresc, împreună cu mulțimea de justițiabili
“luxați” iresponsabil, despotic şi cvasi‐ilegal de aceşti judecători de la Tribunalul
Satu Mare, că mai exista şi alte câteva fireşti speranțe. Adică; aşteptăm ca
preşedinții de instanțe de la Tribunalul Satu Mare – de a căror cinste,

profesionalism şi umanitate nu ne‐am îndoit niciodată ‐ să ia atitudine în sensul
exprimării, sub o formă sau alta, a dorinței lor reale de “deratizare” a sistemului
Justiției româneşti în general şi a celei sătmărene în special, şi să nu mai permită
ca în spatele inamovabilității să se ascundă manifestările acelor magistrați care nu
au nici în clin şi nici în mânecă, vreo legătură cu justiția. Aşteptăm, de asemenea, o
atitudine verticală şi din partea magistraților care au ghinionul existențial,
temporar de a fi colegi cu astfel de “judecători”, puțini este adevărat, dar care
ocupă întreaga imagine a justiției, şi să‐i roage ‐ demn, politicos şi oficial ‐ să
facă bine să părăsească sistemul pe care, credem, l‐au viciat, subponderat şi
dezechilibrat mult prea mult timp.
Aşteptăm de asemenea ca cei vizați, realizând că prin efectele reale şi
extinse ale activității lor judecătoreşti afectează dramatic – uneori ireversibil
–vieți‐le unor persoane, familii, grupuri de persoane şi colectivități deosebit de
mari; conştienți de prejudiciul considerabil şi injust adus colegilor şi sistemului
democratic, să pună în plan secund persoana lor, şi să plece din sistem de
bunăvoie şi fără pretenții la felicitări.

c. j. Dan Burulea

