Programul de activitate in Consiliul Superior al Magistraturii
a candidatului la functia de membru al CSM Victor Micu

In contextul ridicarii increderii in sistemul judecatoresc, profesionalismul judecatorilor este un
element indispensabil. Acest profesionalism nu se rezuma doar la o buna pregatire a persoanelor ce sunt
subiecti ai actului de justitie, ci si la o conduita onesta a lor in afara oricaror suspiciuni de lipsa de
integritate. Totodata, se impune de remarcat faptul, ca justitia sta la baza statului de drept. Acceptarea
valorilor si principiilor acestuia presupune increderea din partea populatiei. Astfel, garant al independence!
justitiei este Consiliul Superior al Magistraturii, care are datoria de a contribui prin masuri ferine, la
cresterea increderii publice, la redarea prestigiului justitiei in general si a robei de magistrat. CSM urmeaza
sa actioneze impeuna cu celelalte institutii publice ce au responsabilita^i in domeniul justitiei pentru a intari
integritatea in sistemul judiciar. Integritatea in justitie semnifica exercitarea functiei in mod cinstit, corect
si constiincios cu buna creidnta si ea urmeaza a se manifesta in efectuarea actelor judiciare cu maxima
obiectivitate, in conditii de egalitate si demnitate a partilor, cu respectarea termenelor prevazute de lege,
pentru a se asigura deplina legalitate a actului indeplinit. Asi puncta mai multe solutii pentru consolidarea
sistemului judiciar:
Legislativul trebuie sa asigure un statut adecvat pentru sistemul judecatoresc si o stabilitate a acestuia,
care sa asigure independents sistemului judiciar.
Executivul trebuie sa aloce resurse umane si fmanciare necesare pentru functionarea optima a justitiei.
Consiliul Superior al Magistraturii insusi trebuie sa dezvolte mecanisme interne de crestere a
perfomnatei, responsabilitatii si integritatii magistratilor.
Tinind cont de cele expuse mai sus imi propun:
- sa contribui la intarirea integritatii si transparentei in sistemul judiciar,
- sa perfectez procedura de recrutare promovare si evaluare a judecatorilor,
- sa contribui la imbunatatirea conditiilor de exploatare a sistemului de gestionare a bazei de date a
instantelor §i la imbunatatirea managementului dosarelor,
- sa imbunatatesc relatia CSM cu judecatorii si cu persoanele din exteriorul sistemului,
- sa contribrui la organizarea unor evenimente publice si campanii specifice pentru intarirea increderii in
justitie,
- sa maintez propuneri pentru a deschide o institutie pentru pregatirea grefierilor,
- sa asigur controlul asupra volumului de dosare aflate in examinare in instante in scopul de a acorda
judecatorului posibilitatea sa activeze in conditii optime,
- sa contribui la dotarea sediilor instantelor cu toate cele necesare pentru o buna desfasurare a actului de
justitie,
- sa contribui la asigurarea salarizarii adecvate si nediscriminatorii a magistratilor si a personalului
auxiliar,
- sa contribui la excluderea tentativelor de influentare a judecatorilor din partea politicului, mass-media si
a altor functionari.
In concluzie, sunt gata ca la fmalul mandatului sa-mi dau darea de seama in fata tuturor
magistratilor referitor la activitatea mea in cadrul CSM.

