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Către
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
Domnului ministru Bogdan AURESCU

MINISTERUL JUSTIȚIEI
Domnului ministru Marian Cătălin PREDOIU

Asociația Magistraților din România (AMR), organizație neguvernamentală, apolitică,
națională și profesională a judecătorilor și procurorilor, declarată „de utilitate publică” prin HG nr.
530/2008, membră a Asociației Internționale a Judecătorilor (IAJ-UIM) și a Asociației Europene a
Judecătorilor (EAJ-AEM) din anul 1994 - cu sediul în municipiul București, B-dul Regina Elisabeta nr.
53, sector 5, e-mail amr@asociatia-magistratilor.ro -, reprezentată legal de judecător dr. Andreea Ciucă,
președinte, vă transmite
SCRISOAREA DESCHISĂ
cu privire la situația tragică a familiilor unor judecători și procurori din Afganistan
În aproape trei decenii de existență, AMR s-a implicat în multe acțiuni umanitare, sub egida
„Magistrații cu voi și pentru voi”. Acțiunile au fost duse atât pe plan intern, cât și extern și au vizat:
ajutorarea persoanelor sinistrate ca urmare a inundațiilor; ajutorarea persoanelor din anumite regiuni, care
aveau nevoie de tratament medicamentos pentru boli cronice sau acute; ajutorarea unor familii cu copii
care nu le puteau asigura acestora condiții minimale de trai; donații pentru dotarea spitalelor cu aparatură
medicală; acțiuni în domeniul drepturilor persoanelor refugiate, etc.
În prezent, AMR desfășoară o campanie de sprijin financiar a celor 7 familii de refugiați din
Afganistan care se află la București de 5 luni. Este vorba despre 46 de persoane (din care 16 copii), obligate
să-și părăsească țara din cauza regimului ce le punea viața în pericol. Aceste persoane, inclusiv judecători,
și-au pierdut statutul social, bunurile, veniturile. Însă, prin implicarea Ministerului Afacerilor Externe din
România, și-au prezervat viața. Suntem conștienți de efortul pe care diplomația română l-a făcut [redat de
Ministrul afacerilor externe în interviul din 6.09.2021, https://www.g4media.ro/culisele-extrageriicolaboratorilor-romani-din-afganistan-agonia-a-20-de-afgani-care-au-ratat-intrarea-in-aeroport-pentrucativa-metri-cu-consulul-roman-salvat-de-vesta-antiglont-sub-tirul-talibanil.html].
Cele 7 familii refugiate au fost ajutate financiar și de colegi de la Curtea de Apel București și de
la tribunale din aria de competență. Aceștia le-au donat bani și bunuri.
Asociația Internațională a Judecătorilor (IAJ-UIM) comunică cu asociațiile membre referitor la
probleme ce țin de obiectul de activitate, potrivit statutului. În contextul situației de criză a judecătorilor
și procurorilor afgani, IAJ a adus la cunoștința AMR următoarele:
• Există 8 familii, adică 44 persoane (judecători, procurori, 1 militar), care cer să fie salvate din
Afganistan întrucât viața le este pusă în pericol. Ei sunt nevoiți să se ascundă și își duc viața de pe o zi pe
alta, lipsiți de cele necesare traiului. Unii dintre ei au pașaport, iar alții sunt în curs de a-l obține. Ar putea
solicita viză pentru Pakistan sau Iran. Dar problema esențială este a primirii acestor persoane ca refugiați,
după expirarea vizei pe care ar obține-o în aceste țări. Ei au formulat cereri care au fost transmise
Ministerului Afacerilor Externe.
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• Există alte 8 familii, adică 42 persoane (judecători, procurori, 1 polițist), care au pașapoarte și vize
de Pakistan sau Iran: 3 familii sunt în Afganistan și se ascund, în condiții precare, cerând să fie salvate; 4
familii au reușit să părăsească Afganistanul și se află în Pakistan, iar o familie se află în Iran. Însă, în scurt
timp, expiră vizele pentru Pakistan sau Iran. Aceste vize au fost acordate pentru 60 de zile. În situația în
care Ambasada României de la Islamabad nu le va acorda vize pentru România, toate aceste persoane se
vor afla în situația tragică în care vor trebui să se întoarcă în Afganistan.
Având în vedere deschiderea pe care ați avut-o față de situația persoanelor din sistemul judiciar
afgan și față de familiile lor, în această situație gravă a încălcării drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului,
Având în vedere faptul că, în lipsa luării urgente a unor măsuri, viața celor mai înainte menționați
este în pericol,
Având în vedere că atât instanțele, cât și asociația noastră profesională s-au implicat în sprijinirea
financiară a judecătorilor și procurorilor afgani refugiați,
Vă solicităm să faceți demersurile necesare, în primul rând pentru acordarea vizelor pentru cele 4
familii aflate în Pakistan și pentru familia aflată în Iran, astfel încât acestea să poată veni în România.
Cunoaștem faptul că acodarea vizelor este o componentă a politicii în acest domeniu și nu ne
propunem să interferăm cu activitatea executivului în materie.
Însă, în același timp, nu putem ignora situația tragică în care se află judecătorii și procurorii afgani,
precum și familiile acestora, prin prisma încălcării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Ei
sunt dispuși să renunțe la tot pentru a-și salva viața.

Cu considerație,
Asociația Magistraților din România (AMR),
prin președinte, jud. dr. Andreea Ciucă
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