
„Bună ziua, așa cum i-am precizat acum un an și partenerului Dvs de presă, Dl Pușcaș, nu am 
cunoștință despre existența unui astfel de grup. Bănuiesc că aveți reprezentarea faptului că D-l Lia 

este o persoană diferită de persoana mea și că nu există vreun raport de prepușenie între noi. De 
asemenea,  personal, subiectul nu mă interesează. În calitate de reprezentat al AIJ, vă transmit că 
asociația desfășoară cu totul alte activități decât urmărirea cancanurilor care par că vă preocupă pe 
Dvs. Probabil vă gândiți la o reprofilare într-o zonă mai profitabilă și mai accesibilă Dvs, în contextul 
credibilității de care vă mai bucurați în cadrul sistemului judiciar. Vă urez succes. Nu avem însă cum 
să vă ajutăm în legătură cu noile dvs. preocupări. Asociația are alte subiecte de interes general cu 

impact asupra justiției, pe care le urmărește. Ceea ce pentru Dvs. pare că reprezintă un subiect de 
maxim interes, nouă ni se pare o pierdere de timp în contextul actualelor probleme reale ale justiției 
și statului de drept, cum ar fi, dezintegrarea Ministerului Public sub managementul dezastruos al D-

lui Predoiu și D-nei Scutea, vă amintiți de ei, presupun, căci sunt idolii Dvs asumați. Sau,  poate că nu 
ați urmărit, fiind ocupată cu alte subiecte, dar, zilele acestea, în parlament, se legiferează sfârșitul 
justiției, componentă a unui stat de drept. Acestea sunt subiectele actuale care preocupă asociația. 
În altă ordine de idei, totuși, ce vă face să îmi cereți mie un punct de vedere? Sau l-ați cerut 
asociației? Și dacă da, de ce? Ați mai cerut și altor asociații? Nu de alta dar să nu fiți acuzată de 
discriminare față de asociațiile neinterpelate. Sau față de ceilalți colegi de asociație care nu au fost 
întrebați. 
Nu pot să nu mă întreb dacă acest “subiect de presă” nu reprezintă o încercare disperată de a 
distrage cât de cât atenția publicului de la dezastrul făcut de Dl Predoiu cu legile justiției. Bănuiesc că 
vom vedea câte dintre zonele din presă vor prelua subiectul, astfel încât să putem să trage concluzia 
dacă este o mică diversiune pro ministru sau reprezintă o parte din ceva mai amplu. 
Acestea fiind spuse, vă urez succes în noua Dvs linie editorială.  
Revenind la ceea ce ați întrebat, vă comunic că nu am nicio cunoștință despre vreo asemenea 
postare. Nu am de făcut niciun comentariu asupra acestui nonsubiect.  

Vă mai recomand, ca în articolul pe care îl veți publica să evitați eroarea pe care ați făcut-o în cadrul 

corespondenței noastre între denumirea unui grup imaginar si denumirea celei mai importante si 
mai reprezentative asociații de magistrați din țara noastră, Forumul Judecătorilor. Înțeleg că 
patronilor Dvs morali, FJR si AIJ le provoacă coșmaruri, dar, totuși, să nu amestecăm lucrurile. 
Vă rog, inserați în articol acest punct de vedere, având în vedere că Dvs. l-ați solicitat.” 


