Notele de la 1 la 10 și justificările date în cadrul sondajului privind Încrederea în
Justiție lansat de studreptblog.com
1 Prea multe nedreptății!
1
Corectitudinea este ceea ce lipseste in tara asta! Oamenii sunt coruptibili si
1 indiferenti la necazul si nevoile oamenilor simpli!
1 Incompetenta și rea credință
Pentru ca exista oameni cu bani și cu influenta care mituesc procurorii .De
1 aceea ,uneori procurorul nu judeca corect .
Pt că sunt sarac
2 Cei cu bani multi au altă justitie
2 Atatea cazuri-Iorgulescu jr, sebastian Ghita
Încrederea față de justiție este scăzută deoarece de-a lungul timpului
abuzurile și incompetența oamenilor legii au crescut considerabil și, din
3 păcate, aceștia nu au răspuns corespunzător în fața legii.
Am vazut prea multe abuzuri in justitia romana, violatori exonerati, batrane cu
3 legatura de patrunjel luate de politie, etc
3 Toți corupții și violatorii sunt in libertate. Nuff Said.
4 Pentru ca cei care ne conduc ne-au demonstrat ca justiția nu reprezinta nimic
4 Nedreptate
4 Totul e pe politica...
4 Corupție
4 justiția este dictata politic
4 Coruptia la nivel inalt spune totul
4 Inconsistenta...solutii total diferite in cazuri foarte asemanatoare
4 Corupția domină.
4 Se intampla nedreptati
Pentru ca am putut observa nenumărate cazuri in care Justiția nu a fost
4 corect aplicată.
4 Corupție mare, șanse inegale
Pentru ca am putut observa nenumărate cazuri in care Justiția nu a fost
4 corect aplicată.
Justiția din România nu este portretizată tocmai pozitiv în media, dar prefer
să cred că este undeva 50/50 între oamenii care chiar își fac treaba și cei
care nu și-o fac, pentru că știu trusturile media pur și simplu nu ii vor
reprezenta pe cei buni, nu creează suficientă senzație și orice pădure are
5 uscăturile ei
Soluționarea unui dosar. Nu au fost atenți la cerință de aceea au soluționat
5 numai pe jumătate cauza.
În teorie pare foarte frumos, dar adesea felul în care e pusa în practica, mai
ales din cauza unui număr prea mic de judecători care nu au timp sa studieze
5 suficient de amănunțit o cauza, lasa de dorit
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Cei care au relații în special în domeniul politic sunt mereu avantajați și scăpa
5 cu pedepse ușoare
Spețele ce cuprimd infracțiuni de coruptie si infractiuni de serviciu la nivel
înalt sau oameni influenti sunt anchetate insuficient și tardiv,iar modul de
sanctionare pe langa ca este politic,este mai mult simbolic, conditiile de
executare pentru genul acesta de persoane nu sunt egale cu condițiile
5 cetațeanului de rand.
5 Interese, spaga
5 Nu sunt de incredere
5 .
In faza de urmărire penală, judecătorii dau decizii strict pe ce le spune
5 procurorul.
5 In ultimul an recunosc ca mi-am pierdut increderea in multe institutii, inclusiv
5 in justitia nationala si internationala..
Nu sunt sigur..
5
Pentru că în multele situații când a fost nevoie de dreptate, aceasta nu a fost
înfăptuită. Atunci când politicienilor, din varii motive, cel mai adesea
personale, le este permis să-și ofere diferite beneficii, pentru a scăpa, sau
pentru a-i scăpa pe ceilalți, ocolind sabia dreaptă a justiției, începem să ne
pierdem încrederea în caracterul orb (imparțial) al acesteia. Într-adevăr pot fi
identificate și cazurile în care justiția a fost îndeplinită cu succes, dar acele
cazuri fie nu sunt mediatizate, fie nu sunt considerate importante de
majoritatea populației pentru a fi luate în seamă. De aceea scorul poate fi
5 plasat undeva la mijloc...
5 Pentru ca am auzit diferite chestii de justiția din România
6 Dubla măsură , legi neclare, corupție
6 .
6 Din cauza corupției care exista la noi!
6 Subiectivitatea instantelor
Deoarece am cunoscut persoane care fac parte din sistemul Justiției și care
mi-au demonstrat că nu sunt 100% corecți în legătură cu funcția pe care o
dețin. Totodată, am citit și m-am documentat în legătură cu niște cazuri,
cazuri în care justiția a dat greș, din punctul meu de vedere. Având în vedere
aceste lucruri, încrederea mea nu e, pe o scară de la 1 la 10, 10, ci 6, un pic
6 mai mult de jumătate.
6 Nu mi se pare ca se aplică pentru toti in mod corect si echidistant
Din cauza tolerantei pe care o are fata de abuzurile sexuale si fata de
6 violenta domestica
6 Din propia experiență
6 Exista încă multă practica neunitara
Pentru că am trecut printr-o experiență cu Justiția și consider că procurorii nu
6 "caută" și partea de nevinovăție a celui implicat Intr un proces

Acest material poate fi folosit numai cu citarea sursei: studreptblog.com

Notele de la 1 la 10 și justificările date în cadrul sondajului privind Încrederea în
Justiție lansat de studreptblog.com
6 Nu se face dreptate asa cum ar trebui
6 Decizii contradictorii
Pt ca nu se apleaca sa asculte si nevoile celor vinovati si superficial de multe
6 ori rezilva cazul
6 Consider ca justitie este politizata.
Având în vedere faptul că îmi doresc să fac parte din acest sistem și să ajut
oamenii, să îi fac să aibă încredere în justiție, este necesar ca și eu să am
încredere. Sunt convinsa că majoritatea oamenilor din justiție sunt niște
oameni integri, care își respectă valorile. Din păcate, din cauza unor excepții
intens promovate in mass-media, oamenii și-au pierdut încrederea în justiție,
7 catalogând drept 'corupt' orice reprezentant al acesteia.
Neincrederea mea este datorata lipsei de transparenta si familiaritate a
7 domeniului. Ma simt dezorientata cand vine vorba de acest subiect.
Cele 3 puncte care lipsesc de la o incredere totala sunt cauza reflementarilor
deficitare ale parlamentului si guvernului pe care instantele le aplica, dar si a
unor situatii particulare de judecatori care nu infaptuiesc corect actul la care
au fost chemati, fie din cauza nepregatirii, fie din subiectivitatea si atotputerea
7 lor.
7 Nenumaratele erori si abuzuri
Pentru ca de a lungul timpul increderea cetatenilor in justitia romaneasca a
fost semnificativ diminuata prin diferite hotarari contestabila sau prin
imixtiunea politicului in sfera de competenta a puterii judecatoresti, care
7 tocmai prin independenta ar trebui sa se identifice.
Din cauza corupției și nepotismului egalitatea în fata legii nu este respectata
7 în toate cazurile și de aici pornesc toate.
7 Din cauza corupției și a oamenilor care nu își fac treaba așa cum ar trebui
7 Prevederi evazive
7 Deoarece nivelul de promptitudine si de profesionalism este unul destul de
7 scazut.
7 Am avut parte de diferite situații la care am apelat la Justiție
Cele 3 puncte care lipsesc de la o incredere totala sunt cauza reflementarilor
deficitare ale parlamentului si guvernului pe care instantele le aplica, dar si a
unor situatii particulare de judecatori care nu infaptuiesc corect actul la care
au fost chemati, fie din cauza nepregatirii, fie din subiectivitatea si atotputerea
7 lor.
7 Este multa corupție
Paradigma care stă la baza sistemuluj judiciar e foarte deficitară și inundată
7 de carențe sistemice/administrative.
Deoarece există anumite goluri în sistem, nu mi se pare ca există în toate
evenimentele reale respectarea anumitor principii, prevederi constituționale
(ex egalitatea in fata legii) și mi se pare ca justiția cu toate ca trebuie sa fie
7 independentă, este extrem de politizată.
7 Din ce am vazut in mass media
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7 Prea multe verdicte aiuristice, care sfidează bunul simț.
7 pentru ca... Romania
7 Din cauza lucrurilor auzite in jur.
7 Îmi este greu sa pot zice ca am o încredere deplina
7 .
Deoarece am invatat de cata pregatire are nevoie o persoana pentru a a intra
in aceasta “viata” a justitiei si pentru a judeca si in acelasi timp am inteles cat
este de greu sa aprecieze intotdeauna decizia de la caz la caz si consider ca
mass-media influenteaza intr-in mod negativ justitia din cauza lipsei de
7 informare
7 .
Este un sistem bazat pe niste principii sanatoase dar practica lasa uneori de
dorit si, din pacate, romanii au un spirit de justitiari si nu un spirit justitiabil
deci emotia si nevoia de sange dicteaza de cele mai multe ori acest sistem.
Pe langa acest lucru pot adauga in general tendinta de a vedea violenta
7 domestica si violul ca pe ceva normal in societatea noastra.
părerea îmi poate fi influențată și de mass-media, însă întâmplările din familie
7 au demonstrat că nu de fiecare data justiția poate face dreptate.
7 Din cauza evenimentelor recente
Studiind in domeniu, pot spune ca am vagi cunoștiinte despre ce inseamna
7 domeniul juridic
7 Pentru ca unele lucruri nu funcționează cum trebuie.
7 Studiind in domeniu, pot spune ca am vagi cunoștiinte despre ce inseamna
7 domeniul juridic
7 Nu am un motiv anume
Am mare incredere in legi si aplicabilitatea lor, in cele mai multe dintre cazuri,
insa există si agenti ai justitiei care ingreuneaza atat procedura, cat si
8 rezolvarea litigiilor din cauza unor interese.
Cauza Dragnea, cu pronunțare fix după alegeri. Cauzele în care judecătorii
au fost în mod evident influențați de opinia publică (speța Colectiv, de
8 exemplu).
8 LUCREZ în domeniu și cunosc sistemul
Am încredere că oamenii din sistem ( nu toți, dar sunt) care respectă și aplică
8 legea așa cum se cuvine.
8
8 Fenomenul corupție încă persistă
8 ...
Pentru ca pot fi date decizii gresite sau inechitabile in anumite
8 situatii/circumstante
În general am o părere bună, dar știu că judecătorii nu sunt întotdeauna
obiectivi, iar procurorii încearcă uneori să instrumenteze prioritar dosarele cu
8 impact mare la public.
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Având în vedere că sunt familiarizată cu câteva noțiuni de bază în ceea ce
privește justiția și procedurile sale în cadrul diferitelor procese, consider că
organele justiției au o pregătire arhi-dimensională care permite atât o analiză
detaliată și amănunțită a situațiilor, cât și faptul de a pronunța o decizie
8 motivată.
8 In justiție pătrund persoane competente, dar uneori se mai strecoară și
personal nu neaparat prost specializat, dar cu anumite defecte subiective. De
asemenea, deciziile CCR care trasează direcțiile
8 In justiție sunt criticabile de multe ori:))
Pentru ca exista unele cazuri speciale pe care justiția nu le înțelege in
8 totalitate și nu poate face întotdeauna alegerea corecta.
8 Uneori nu este totul foarte ok.
8 Profesionalismul magistraților
8 Coruptia la toate nivelurile
8 Cred ca cel mai mult m-a pus pe ganduri situatia avocatului Robert Rosu
Instantele romane sunt ultraincarcate si de aceea nu se poate oferi timpul
necesar pentru fiecare speta pe care un judecator o are pe rol. Din acest fapt
8 pot fi date hotarari judecatoresti eronate
Poate e doar tinerețea, dar am în general o părere relativ bună despre
8 Justiția română. Cu toate astea, nu închid ochii în fața erorilor ei evidente.
Cunoscând oameni care lucrează în justiție și tot procesul din spate, am
inceput sa am mai multa încredere în justiție, deși sunt in continuare anumite
personaje care nu își merită locul și sistemul are mai multe ,,defecte",
consider că sunt mai multe lucruri bune decât rele. Înțelegerea procesului și
8 cunoașterea oamenilor din sistem a ajutat f mult.
8 Din cauza influențelor politice, dar și a presiunii media pe anumite subiecte.
Trebuie să ne amintim că cei care împart dreptatea la ora actuală în România
au devenit judecători și procurori doar pe bază de licență. Putem menționa și
pe cei din vechea gardă, care conduc diferite instituții, proveniți dinte-un
8 sistem „apus” acum 31 de ani.
Judecatorii nu au timp suficient sa studieze dosarele;
In ceea ce priveste normele juridice, in parcursul activitatii mele profesionale
m am confruntat cu multe spete in care a fost vorba despre articole abrogate
de altd legi, dar mentinute in vigoare de HG-uri.In aceasta situatie, pe buna
8 dreptate increderea in sistemul judiciar e indoielnica.
Exista presiuni din cauza intereselor de ordin politic si economic care
8 influenteaza justiția.
8 Câteodată mi se pare ca justiția este prea grăbită
Încă sunt multe cazuri care nu isi gasesc rezolvare si slabesc increderea in
sistemul judiciar. Mai mult, timpul urias dedicat solutionarii nu corespunde
8 deloc cu cerinta de termen rezonabil prevazut de lege.
8 Cred ca nu este , cateodata , impartiala.
9 Imi place sa cred ca functioneaza
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Pentru ca sunt convinsă că și în justiție există coruptie ca si in orice alt
domeniu, dar asta nu înseamnă că toți cei care lucrează în justiție sunt
9 corupti așa cum cred mulți oameni.
Fiind la facultatea de drept, înțeleg cu ce se mănâncă justiția, de aceea
nivelul meu de încredere este unul destul de ridicat, dar nu iluzoriu (înțeleg în
9 același timp că se pot strecura anumite erori judiciare ori chiar abuzuri).
9 Uneori slab pregatiti
9 Deoarece există specialiști pregătiți în domeniul justiției
Am mare încredere în Justiție pentru că știu că oamenii care vin acum sunt
foarte bine pregătiți și cred că au o altă viziune asupra dreptății și asupra
cetățenilor. Justiția nu trebuie să fie mai puternică decât omul, ci trebuie să fie
9 deasupra, ca un frate mai mare.
9 Consider ca justiția isi face bine treaba.
9 Nu am
9 Uneori mai sunt si nedepratiti oamenii.
Cred că mai există și oameni cu frica lui Dumnezeu. Și sunt convisă ca dacă
cineva și-a ales o asemenea meserie nu s-ar baza pe altceva, în afară de
9 CORECTITUDINE.
10 .
Pentru ca justitia a reprezentat inca din cele mai vechi timpuri un instrument
indispensabil societatii prin care se restabileste sau mentine ordinea intr-un
stat. Avand in vedere ca a functionat si functioneaza inca, reprezinta un motiv
10 de baza pentru a-mi exprima increderea in acest sistem.
10 Sunt conștientă ca oamenii din domeniu își fac treabă.
10 f
Deoarece stiu ca se face dreptate, indiferent de domeniu. Da, exista anumite
10 gafe, dar sunt indreptate.
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