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De la gânduri la fapte. Începutul democratiz�rii judiciare. 

 
 
Ideea, înr�d�cinat� chiar în sânul corpului magistra�ilor - a c�rei istorie începe în mod 

evident în anii de dinaintea evenimentelor din 1989 �i care a continuat s� domine pân� nu 
de mult - cum c� activitatea magistra�ilor se rezum� la solu�ionarea dosarelor, s-a dovedit 
una revolut� ca urmare a unor transform�ri �i conect�ri la modernitate a justi�iei, instan�elor 
�i corpului profesional al magistra�ilor.  

Tendin�a brusc� spre modernitate �i conectarea cvasimajorit��ii componentelor 
justi�iei mai mult ca o presiune exterioar� decât una interioar� a sistemului a f�cut ca a�a 
numita reform� a justi�iei declan�at� la finalul anului 2004 s� fie perceput� de corpul 
magistra�ilor cu mult� reticen��, probabil �i datorit� unor mecanisme de putere �i de interese 
interne greu de înl�turat.  

Au fost îns� magistra�i care au sesizat rapid oportunitatea de a se manifesta prin 
modalit��i specifice care aveau la baz� libertatea de exprimare �i astfel a început difuzarea 
ideilor prin care se exprima necesitatea unei noi arhitecturi judiciare, a unei finan��ri 
corespunz�toare a sistemului, a unui nou sistem de recrutare �i evaluare a magistra�ilor, a 
integrit��ii acestora, a cre�terii transparen�ei sistemului, a îmbun�t��irii rela�iei cu mass-
media etc. 

Ca urmare, în anii urm�tori lucrurile s-au schimbat radical. Prin schimbul intens de 
idei în diverse medii asociative sau pe internet, magistra�ii români au reu�it s� 
fundamenteze din punct de vedere ideologic turnura pe care trebuie s� o ia justi�ia din �ara 
noastr� pentru ca scopul acesteia – acela de a face dreptate – s� fie realizat. În acest 
context, magistra�ii români au decis (la început timid, dar „recuperarea” pe parcurs a fost 
una impresionant�, în bunul sens al cuvântului) s� ias� din pretoriu �i s�(-�i) afirme noile 
valori, idei ale unei justi�ii eficiente, profesioniste �i transparente.  

Anul 2009 nu a venit decât s� confirme faptul c� pentru modernizarea justi�iei 
presiunea a devenit de data aceasta una din interior c�tre exterior, marcând evolu�ia 
întregului sistem. În acest context se poate spune c� organizarea �i desf��urarea celei mai 
mari mi�c�ri revendicative din istoria justi�iei din România nu reprezint� altceva decât un 
aspect din procesul propriei moderniz�ri a justi�iei, dorin�a instan�elor �i judec�torilor spre o 
justi�ie european�, conectat� la ce se întâmpl� în ��rile din Uniunea European�. 

Nu se gre�e�te prea mult dac� se afirm� c�, acum, justi�ia din România este una din 
profesiile cele mai preg�tite pentru a face fa�� noilor provoc�ri n�scute odat� cu intrarea 
României în Uniunea European�, chiar dac� înc� se mai pot consemna „insule” ale unui 
conservatorism desuet �i inadecvat, ca �i „insule” ale unor tendin�e spre birocratizare 
excesiv� a justi�iei.  

Fondat pe necesitatea unei finan��ri adecvate a sistemului, protestul din 2009 a avut 
ca rezultat documente programatice – adev�rate strategii �i planuri de ac�iune – care vin s� 
completeze sau chiar s� înlocuiasc� documentele adoptate pân� acum la nivel statal. S-a 
dat astfel în mod public semnalul cum c� de acum încolo magistra�ii vor putea milita pentru 
o independen�� complet� �i real�, care presupune pe de o parte ocrotirea �i asigurarea 
stabilit��ii statutului de magistrat, iar pe de alt� parte autoadministrarea �i descentralizarea 
administrativ� a instan�elor, precum �i înt�rirea profesionalismului corpului magistra�ilor. 

 
Protestul din justi�ie din anul 2009 s-a fondat pe câteva solicit�ri esen�iale pentru 

buna organizare �i func�ionare a acesteia. În urma lui se pot consemna câteva realiz�ri 
concrete:  

• s-a pus în dezbatere public� pozi�ia justi�iei ca putere statal�, egal� cu cea legislativ� 
�i executiv�; 
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• s-a înfiin�at Re�eaua Na�ional� a Adun�rilor Generale ale Judec�torilor (R.N.A.G.), 
conceput� drept structura cu cea mai corect� forma de reprezentare (câte un 
judec�tor ales democratic din fiecare instan�� judec�toreasc�) �i cea mai fidel� form� 
de comunicare (informa�ii exacte �i în timp real comunicate în mediul virtual atât pe 
orizontal� între colegii aceleia�i instan�e, cât �i pe vertical� între instan�e de grad 
diferit); 

• s-a ob�inut alocarea unui buget mai mare sistemului pentru anul 2010; 
• prin legea de salarizarea unitar� a personalului pl�tit din fonduri publice au fost 

incluse în indemniza�ia lunar� a magistra�ilor drepturile salariale litigioase; 
• au fost eliminate definitiv atribu�iilor extrajudiciare ale judec�torilor cu privire la 

activitatea desf��urat� la Registrul Comer�ului; 
• s-a pus în discu�ie în mod sistematic eficien�a gestion�rii resurselor materiale în 

justi�ie, ceea ce a dus în cele din urm� la reducerea pre�urilor practicate de furnizorii 
de servicii specifice în sistemul monopolului de stat (costurile trimiterilor po�tale);   

• a fost ini�iat �i derulat un dialog absent pân� acum, dar firesc, între puterile statului, 
ce a culminat cu crearea de c�tre cele dou� camere ale Parlamentului a unei comisii 
speciale privind criza din justi�ie.  
Dincolo, îns�, de aceste câteva realiz�ri concrete, cele mai importante realiz�ri sunt 

legate de solidarizarea întregului corp al magistra�ilor, poate cel mai important câ�tig, 
precum �i participarea activ� a majorit��ii judec�torilor la ac�iuni legate atât de profesia de 
magistrat ca �i de activitatea instan�elor, ceea ce pân� în anul 2009 erau considerate ca 
fiind doar atributul unor structuri din sistemul de justi�ie. Cu alte cuvinte, s-a realizat un fel 
de democra�ie participativ� în interiorul profesiei, însu�i Consiliul Superior al 
Magistraturii (perceput pân� la aceast� dat� de în�i�i magistra�i ca fiind un corp birocratic, 
neadecvat la nevoile concrete ale acestora) fiind nevoit s� �in� seama de aceste noi 
realit��i. 

 
Tot atât de adev�rat este c� au mai r�mas multe lucruri de realizat �i obiectivele 

urm�toare trebuie avute în vedere de toate cele trei puteri în scopul de a fonda o justi�ie 
independent� �i responsabil�:  

• finalizarea lucr�rilor de c�tre comisia special� ce a fost înfiin�at�, prin adoptarea 
concluziilor la care a ajuns aceast� comisie de c�tre Parlament, precum �i 
implementarea într-un orizont cât mai scurt de timp a acestor concluzii de c�tre 
puterile legislativ�, executiv� �i judec�toreasc�;  

• ini�ierea cât mai urgent� �i derularea unui dialog institu�ional cu puterea executiv�, 
dialog ce a lipsit în anul 2009, aspect ce a acutizat de altfel conflictul dintre puterea 
judec�toreasc� �i puterea executiv�;  

• semnarea Pactului pentru Justi�ie de c�tre toate cele trei puteri;  
• preluarea de c�tre justi�ia îns��i a bugetului instan�elor judec�tore�ti;  
• eliminarea magistra�ilor din componen�a structurilor ce �in de administra�ia de stat;  
• readucerea taxelor judiciare de timbru de la bugetele administra�iilor locale la bugetul 

justi�iei; 
• alocarea unui buget adecvat pentru finan�area justi�iei printr-un mecanism care s� 

înl�ture amestecul altor puteri în activitatea puterii judec�tore�ti, inclusiv prin 
prevederea unui procent minim de alocare bugetar� �i prin interzicerea de rectific�ri 
negative pe parcursul unui an bugetar; 

• preg�tirea corpului magistra�ilor �i a instan�elor cu privire la implementarea noilor 
coduri civil, penal �i de procedur� civil� �i penal�, prin alocarea unor resurse 
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financiare pentru a face aceast� implementare una rapid� �i de natur� a aduce un 
plus de transparen�� �i celeritate justi�iei; 

• realizarea coerent� �i cât mai rapid posibil a unei norm�ri a activit��ii magistra�ilor 
pentru a evita situa�iile de supraaglomerare a instan�elor �i parchetelor, prin 
implicarea activ� a CSM �i Ministerului Justi�iei, dar �i a instan�elor �i parchetelor; 

• garantarea de c�tre celelalte puteri a consult�rii corpului magistra�ilor cu privire la 
schimb�rile legislative ce ar viza statutul profesiei; 

• reajustarea grilei de salarizare din legea unitar� de salarizare în a�a fel încât s� se 
elimine discrepan�ele �i discrimin�rile în primul rând între diferitele categorii de 
magistra�i; 

• asigurarea unor pensii adecvate statutului de magistrat, cu respectarea 
instrumentelor interna�ionale în materie.  

 
Privind din nou tot ceea ce s-a realizat �i tot ceea ce magistra�ii �i-au propus s� 

realizeze, nu gre�im când afirm�m c� justi�ia român� a reu�it s� demonstreze c� este cu 
adev�rat o putere public�. C� î�i poate asuma rolul de participare la conducerea ��rii de pe 
pozi�ii egale cu celelalte dou� puteri. C� dincolo de fr�mânt�rile sociale �i instabilitatea 
politic�, poate contribui la siguran�a cet��eanului �i respectarea drepturilor sale. Tocmai de 
aceea, civismul în interiorul sistemului de justi�ie este necesar a continua, inclusiv �i mai 
ales prin critici constructive care s� aib� la baz� proiecte proprii, iar magistra�ii români s� 
continue într-un mod ra�ional �i în limitele legii activit��ile necesare pentru realizarea 
obiectivelor propuse. 
 

* 
 

Fiind convin�i c� documentele întocmite de magistra�i în timpul protestului vor sta la 
baza oric�rei strategii viitoare în domeniul justi�iei, ele reprezentând voin�a îns��i a puterii 
judec�tore�ti, �i fiind printre cei care s-au implicat activ în redactarea �i sus�inerea 
majorit��ii acestora, autorii au decis s� le prezinte într-o colec�ie unic�, în forma pe care au 
avut-o la data adopt�rii fiec�ruia. Lucrarea nu se dore�te a face doar rememorarea 
cronologica a evenimentelor din timpul protestului justi�iei din 2009, ci î�i propune mai ales 
s� strâng� laolalt� acele documente �i lu�ri de pozi�ie care, împreun� sau separat, 
construiesc ideologia mi�c�rii f�r� precedent pentru independen�� a instan�elor 
judec�tore�ti.  
 
 
 

Adrian Neac�u     Cristi D�nile�   Hora�ius Dumbrav�                            
                  judec�tor             judec�tor   judec�tor 
 
 
 
 
 
 
februarie 2010 
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CALENDARUL AC�IUNILOR REVENDICATIVE ALE INSTAN�ELOR JUDEC�TORE�TI 

 
20 februarie 2009 - Se adopt� legea bugetului de stat a României pentru anul 2009. 

Bugetul alocat MJLC, implicit instan�elor judec�tore�ti, este dramatic redus fa�� de anul 
anterior, iar pentru func�ionarea propriu-zis� a instan�elor se aloc� cel mult 80% fa�� de 
sumele cheltuite în 2008, f�r� a se �ine seama de influen�a cre�terilor semnificative ale 
costurilor bunurilor �i serviciilor specifice. Ministrul justi�iei vorbe�te de “buget de avarie” �i 
de necesitatea stringent� a supliment�rii fondurilor la o viitoare rectificare. 

  
3 aprilie 2009 - Ministrul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti emite un ordin de revocare a 

m�surilor dispuse anterior pentru plata sporurilor cuvenite judec�torilor �i personalului 
auxiliar de specialitate. 

 
7 aprilie 2009 - Adunarea general� a judec�torilor de la Înalta Curte de Casa�ie �i 

Justi�ie adopt� textul unei Scrisori deschise adresat� Pre�edintelui României, Parlamentului 
�i Guvernului, prin care î�i exprim� nemul�umirea fa�� de campania virulent� dus� de c�tre 
autorit��ile statului împotriva magistra�ilor, mai exact a judec�torilor. Adunarea general� 
subliniaz� c� statul roman trebuie s� con�tientizeze rolul judec�torului, o solu�ie în acest 
sens fiind adoptarea modelului european de statut al judec�torului într-o societate 
democratic�. „Este pentru prima dat� când Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - în 
îndelungata sa istorie, începând de la înfiin�area sa în anul 1861 - prin Adunarea general� a 
judec�torilor - consider� c� se impune cu necesitate adoptarea unei pozi�ii ferme prin care 
s� aten�ioneze public cu privire la gravitatea efectelor pe care le are �i le poate avea 
campania virulent�, exacerbat� în ultima perioad� de timp, dus� de c�tre autorit��i ale 
Statului Român sau componente ale societ��ii civile, împotriva corpului magistra�ilor în 
general �i, cu prec�dere, împotriva judec�torilor.” „Facem apel la societate s� în�eleag� 
transform�rile adânci pe care le înregistreaz� justi�ia român�, s� încerce s� priveasc� fa�a 
adev�rat� a luptei pentru adev�r, s� resping� atitudinile de def�imare �i minimalizare a 
muncii judec�torului. Noi în�ine lupt�m cu bariere �i limite pentru purificarea rândurilor 
noastre �i am dovedit c� avem for�a s� o facem. Ne disociem îns� �i respingem orice 
proiect care ar deteriora �i mai mult nivelul de munc� �i de via�� al judec�torilor, pentru c� în 
orice �ar� civilizat� statutul lor este în raport cu demnitatea �i importan�a social� a 
profesiunii.” 

 
11 aprilie 2009 - Guvernul adopt� o ordonan�� de urgen�� privind rectificarea bugetului 

de stat, revizuind negativ bugetul M.J.L.C. �i reducând sumele alocate instan�elor pentru 
cheltuielile de func�ionare propriu-zis� cu înc� 20%. 

 
10-13 aprilie 2009 - Adun�rile generale ale judec�torilor din peste 80 de instan�e, 

convocate în mod spontan, adopt� textul unui Protest prin care achieseaz� la Scrisoarea 
deschis� adresat� Pre�edintelui României, Guvernului �i Parlamentului de c�tre Adunarea 
general� a judec�torilor I.C.C.J. la data de 7 aprilie 2009 �i se atrage aten�ia asupra 
consecin�elor grave a nerespect�rii avertismentelor f�cute de cel mai înalt for al puterii 
judec�tore�ti. Se acuz� ferm modul arbitrar în care Ministerul Justi�iei �i al Libert��ilor 
Cet��ene�ti în�elege s�-�i exercite atribu�iile de ordonator principal de credite. 

 
13 aprilie 2009 – Zeci de instan�e, prin adun�rile generale ale judec�torilor, solicit� 

pre�edintelui C.S.M. convocarea Plenului C.S.M., în regim de urgen��, pentru adoptarea 
textului unei Rezolu�ii privind starea financiar� a instan�elor.  
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15 aprilie 2009 - U.N.J.R. formuleaz� ac�iune în instan�� pentru suspendarea procesului 
de elaborare a legii unice de salarizare. Motivul este faptul c� asocia�iilor profesionale din 
justi�ie �i reprezentan�ilor instan�elor judec�tore�ti li se refuz� dreptul constitu�ional de a 
participa la procesul de consultare �i elaborare a acestui act normativ. 

  
19 aprilie 2009 Autorii materialului de fa�� finalizeaz� textul unei Rezolu�ii privind starea 

financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor judec�tore�ti, pe care o supun discu�iei în 
U.N.J.R. �i o trimit spre dezbatere adun�rilor generale ale instan�elor judec�tore�ti. 
Proiectul Rezolu�iei proclam� principiile autoguvern�rii justi�iei, autoadministr�rii �i 
descentraliz�rii administrative. Mai multe adun�ri generale ale instan�elor judec�tore�ti 
adopt� textul Rezolu�iei. În continuare îns�, în mod repetat, asocia�iile profesionale sunt 
excluse din cadrul dialogului social derulat pe seama proiectului legii unice de salarizare, 
reprezentarea magistra�ilor realizându-se doar prin intermediul MJLC. 

 
23 aprilie 2009 – Reunit în �edin�� extraordinar�, C.S.M. �i-a însu�it principiile 

Rezolu�iei privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor judec�tore�ti �i 
parchetelor de pe lâng� acestea, ca rezultat al analiz�rii efectelor subfinan��rii sistemului 
judiciar dup� rectificarea bugetar�. Totodat�, C.S.M. a hot�rât convocarea adun�rilor 
generale ale instan�elor �i parchetelor de pe lâng� acestea în perioada 24-29 aprilie 2009, 
pentru a se pronun�a cu privire la textul Rezolu�iei. Principiile rezolu�iei sunt: 

� asigurarea independen�ei efective a sistemului judiciar prin administrarea 
bugetului instan�elor judec�tore�ti de c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie; 

� înl�turarea discrepan�elor �i discrimin�rilor privind salarizarea magistra�ilor �i a 
personalului auxiliar; 

� readucerea la bugetele instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor a sumelor 
provenite din taxele judiciare de timbru �i timbru judiciar; 

� respectarea principiului universal al independen�ei judec�torilor �i procurorilor 
prin garantarea unui statut stabil �i predictibil, cu respectarea standardelor 
interna�ionale în materie;  

� stabilirea unui prag minim de cel pu�in 1% din produsul intern brut pentru 
bugetul instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor.  

24-25 aprilie 2009 - Toate instan�ele judec�tore�ti �i toate parchetele de pe lâng� 
instan�ele judec�tore�ti adopt� în cadrul adun�rilor generale ale judec�torilor respectiv 
procurorilor, în unanimitate, textul Rezolu�iei privind starea financiar� �i situa�ia 
administrativ� a instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea 

 
13 mai 2009 - Pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii formuleaz� cererea de 

solu�ionare a conflictului juridic de natur� constitu�ional� cu Executivul, întemeiat� pe 3 
motive principale: 

1. subfinan�area cronic� a sistemului judiciar în condi�iile prorog�rii repetate a prelu�rii 
bugetului de c�tre I.C.C.J.;  
2. omisiunea solicit�rii unor avize de la C.S.M. �i, 
3. activit��i de control desf��urate de M.J.L.C. la unele instan�e cu dep��irea 
competen�elor proprii. 

În data de 17 iunie 2009, Curtea Constitu�ional� respinge cererea C.S.M. 
 
25 iunie 2009 - Peste 100 de judec�tori semneaz� peti�ia intitulat� Protestul demnit��ii, 

prin care se solicita demisia de onoare a ministrului justi�iei �i libert��ilor cet��ene�ti, 
considerat principalul responsabil „pentru situa�ia actual� din justi�ie, atât pentru blocajul 
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func�ional iminent al instan�elor cât �i pentru tensiunile sociale acumulate �i care pot 
exploda oricând, cu consecin�e imprevizibile pentru societatea româneasc�.” 

 
6 iulie 2009 - Adunarea general� a judec�torilor de la Judec�toria sector 1 Bucure�ti 

adopt� textul unui PROTEST, anun�ând refuzul total al intr�rii în s�lile de judecat� începând 
cu data de 7 iulie 2009. Aceast� decizie reprezint� debutul m�surilor concrete de protest ale 
instan�elor, constând în restrângerea drastic� a tipului de dosare solu�ionate. 

 
8 iulie 2009 - În regim de urgen��, are loc la sediul Cur�ii de Apel Bucure�ti întâlnirea 

reprezentan�ilor instan�elor judec�tore�ti cu reprezentan�ii asocia�iilor profesionale din 
justi�ie, Uniunea Na�ionala a Judec�torilor din România, Asocia�ia Magistra�ilor din România 
�i Asocia�ia Magistra�ilor din Ia�i. Reprezentan�ii instan�elor �i ai asocia�iilor profesionale au 
hot�rât sus�inerea atitudinilor de protest ale judec�torilor �i personalului auxiliar al 
instan�elor din Bucure�ti �i au solicitat judec�torilor din cadrul tuturor instan�elor asumarea 
acestei forme de protest, prin întreruperea activit��ii începând de joi, 09.07.2009, zilnic, câte 
3 ore, pentru o perioad� nedeterminat�, pân� la solu�ionarea problemei finan��rii justi�iei.  

 
9 iulie 2009 – Începând cu aceast� dat�, activitatea majorit��ii instan�elor este 

suspendat�, urmare a deciziilor luate de adun�rilor generale ale judec�torilor, zilnic între 
orele 9.00 �i 12.00. Personalul auxiliar se al�tur� acestor ac�iuni, de regul� sub forma opririi 
activit��ii între orele 12.00 �i 14.00. 

 
26 iulie 2009 – Apare studiul Asocia�iei Societatea pentru Justi�ie (SoJust, A. Neac�u) 

intitulat „Cronica unei mor�i anun�ate. Situa�ia financiar� real� a instan�elor judec�tore�ti”, 
prin care se demonstreaz� c� la sfâr�itul primului semestru al anului bugetar 2009 foarte 
multe instan�e �i-au epuizat integral sumele prev�zute pentru întreg anul pentru acoperirea 
cheltuielilor cu bunuri �i servicii cu caracter func�ional, în absen�a c�rora nu pot func�iona. 
Se concluzioneaz� c� „în absen�a unei supliment�ri substan�iale, cu cca. 100 milioane lei, a 
fondurilor alocate instan�elor judec�tore�ti, în regim de urgen��, activitatea de judecat� în 
România poate fi complet blocat� începând cu 1 septembrie 2009.” 

28 iulie 2009 - La solicitarea pre�edintelui C.S.M. �i a ministrului Justi�iei �i Libert��ilor 
Cet��ene�ti, are loc prima rund� a medierii de c�tre Pre�edintele României a conflictului 
dintre puterea judec�toreasc� �i Guvern pe tema problemelor din sistemul judiciar. Au fost 
avute în vedere patru puncte de discu�ie: întreruperea activit��ii magistra�ilor, ca semn de 
protest fa�� de situa�ia financiar� din Justi�ie; acordarea unor sporuri salariale, printre care 
sporul de 50 la sut� pentru risc �i solicitare neuropsihic� �i sporul de 15 la sut� pentru 
confiden�ialitate; subfinan�area sistemului de justi�ie; problema demiterii ministrului justi�iei 
cerut� de unele organiza�ii profesionale ale magistra�ilor. La întâlnire au participat primul-
ministru al României, Emil Boc, pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii, Virgil 
Andreie�, vicepre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, doamna Lidia B�rbulescu, 
membrii C.S.M., precum �i ministrul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, C�t�lin Marian 
Predoiu, �i ministrul Finan�elor Publice, Gheorghe Pogea. Guvernul s-a obligat s� asigure 
cele 170 milioane RON necesare pân� la sfâr�itul anului pentru buna func�ionare a Justi�iei. 

14 august 2009 – Are loc a doua rund� a medierii realizat� de pre�edintele României a 
conflictului dintre puterea judec�toreasc� �i Guvern, f�r� nici un rezultat concret. Particip�: 
pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii, Virgil Andreie�, membrii C.S.M., precum �i 
ministrul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, C�t�lin Marian Predoiu, ministrul Finan�elor 
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Publice, Gheorghe Pogea �i secretarul de stat din Ministerul Muncii, Familiei �i Protec�iei 
Sociale, Valentin Mocanu. 

18 august 2009 – Adunarea general� a judec�torilor de la instan�ele din circumscrip�ia 
Cur�ii de Apel Mure� hot�r��te radicalizarea protestelor începând cu 1 septembrie 2009, 
prin întreruperea total� a activit��ii începând cu aceast� dat�. Se propune refuzul 
desemn�rii judec�torilor în birourile electorale. Revendic�rile sunt legate de pozi�ionarea 
justi�iei pe grila de salarizare în proiectul legii salariz�rii unice, precum �i de volumul de 
munc� �i necesitatea ra�ionaliz�rii acestuia. 

26 august 2009 - Ia na�tere Re�eaua Na�ional� a Adun�rilor Generale ale Judec�torilor 
(R.N.A.G.), ca o structur� organizatoric� informal�, format� din persoane de leg�tur� în 
fiecare instan��, desemnate de regul� prin hot�rârea adun�rii generale. R.N.A.G. va juca un 
rol important în perioada urm�toare în ce prive�te coordonarea ac�iunilor instan�elor dar �i 
cu privire la informarea mass mediei �i a opiniei publice cu privire la evolu�iile reale ale 
protestelor instan�elor, contracarând astfel dezinform�rile. 

 
27 august-2 septembrie 2009 – Au loc adun�ri generale ale judec�torilor în majoritatea 

instan�elor din �ar�, în vederea adopt�rii unor forme de protest. Potrivit primei centraliz�ri 
date publicit��ii de R.N.A.G., peste 80% din totalul instan�elor judec�tore�ti, incluzând 12 din 
cele 15 cur�i de apel, au adoptat forme radicale de protest, respectiv: 

-  încetarea complet� a activit��ii instan�elor, de regul� începând cu 1 sau 2 septembrie 
2009, �i solu�ionarea doar în mod excep�ional a unui num�r redus de cauze; 

-  refuzul explicit �i general al judec�torilor de a  participa la procedurile de constituire a  
birourilor electorale; 

-  derularea rela�iilor cu publicul, inclusiv în ce prive�te primirea cererilor de chemare în 
judecat� �i a actelor procedurale, doar prin po�t� �i po�ta electronic�. 

Ulterior, protestul se generalizeaz� la nivelul tuturor instan�elor judec�tore�ti, majoritatea 
parchetelor de pe lâng� acestea adoptând de asemenea forme de protest similare.  

 
1 septembrie 2009 - Judec�torii I.C.C.J. au hot�rât în cadrul adun�rii generale 

solidarizarea cu protestul ini�iat ca urmare a adun�rilor generale convocate de judec�torii 
cur�ilor de apel, tribunalelor �i judec�toriilor din �ar�, anun�ând urm�toarele forme de 
protest: 

- continuarea demersurilor legale în vederea achit�rii de c�tre Ministerul 
Finan�elor Publice a drepturilor salariale legale �i nemodificate pân� în prezent, 
pentru a se înl�tura pe aceast� cale situa�ia f�r� precedent în istoria justi�iei române 
de a nu se pl�ti primilor magistra�i ai ��rii drepturile salariale legale lunare; 

- amânarea tuturor cauzelor aflate pe rolul instan�ei supreme, cu excep�ia 
cauzelor urgente cu aresta�i, precum �i a cauzelor având ca obiect drepturi salariale 
�i care, potrivit dispozi�iilor legale, se judec� în regim, de urgen��; 

- rela�iile cu publicul urmeaz� a fi asigurate doar prin po�t� �i po�t� electronic�; 
- pentru a nu crea suspiciuni cu privire la impar�ialitatea judec�torilor, I.C.C.J. 

nu va proceda la tragerea la sor�i în vederea constituirii Biroului Electoral Central, 
apreciind c� exist� un real conflict de interese generat de numeroase litigii care 
exist� între judec�tori, pe de o parte �i puterea executiv�, pe de alt� parte, putere 
care a ignorat statutul magistratului �i rolul ce revine acestuia într-un stat de drept. 

 
2 septembrie 2009 - Guvernul decide s�-�i asume r�spunderea în fa�a Parlamentului pe 

proiectul de lege privind salarizarea unitar� a personalului pl�tit din fonduri publice. 
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Proiectul depus în Parlament nesocote�te toate cerin�ele sistemului judiciar, prev�zând 
reduceri salariale importante pentru personalul din justi�ie. 

 
4 septembrie 2009 - Se constituie Forumul Asocia�iilor Profesionale pentru o 

Magistratur� European�, structur� na�ional� care cuprinde asocia�iile profesionale din 
justi�ie, al�turi de reprezentan�ii nemijloci�i ai instan�elor judec�tore�ti, în vederea 
coordon�rii ac�iunilor magistra�ilor pentru înt�rirea statutului acestora. Din aceast� structur� 
fac parte: Asocia�ia Magistra�ilor din România, Uniunea Na�ional� a Judec�torilor din 
România, Asocia�ia Procurorilor din România �i Re�eaua Na�ional� a Adun�rilor Generale 
ale instan�elor judec�tore�ti. 

  
8-11 septembrie 2009 – Reprezentan�ii instan�elor (R.N.A.G.) �i ai asocia�iilor 

profesionale din justi�ie au întâlniri cu toate grupurile parlamentare reprezentate în 
Parlament pentru sus�inerea  amendamentelor la proiectul de lege privind salarizarea 
unitar� a personalului pl�tit din fonduri publice. Mai multe partide politice parlamentare �i 
parlamentari anun�� public c� �i-au însu�it �i vor sus�ine, inclusiv în cadrul Guvernului (d-ul 
ministru Victor Ponta), amendamentele propuse de reprezentan�ii sistemului judiciar. 

 
14 septembrie 2009 – R.N.A.G, A.M.R. �i U.N.J.R., reunite în Forumul Asocia�iilor 

pentru o Magistratur� European� în România adreseaz� o scrisoare pre�edintelui Senatului 
�i pre�edintelui Camerei Deputa�ilor solicitând constituirea unor comisii parlamentare 
speciale care, în esen��, s� preg�teasc� proiectul unui Pact Na�ional pentru Justi�ie, care s� 
reuneasc� cele trei puteri sub semnul colabor�rii �i echilibrului constitu�ional. 

 
14 septembrie 2009 – Este ini�iat� peti�ia online intitulat� Apel la solidaritatea puterii 

legislative, adresat� Parlamentului României, semnat� în câteva zile de 1860 de persoane. 
 
15 septembrie 2009 – Este adoptat� Legea unitar� de salarizare a personalului pl�tit 

din fonduri publice, prin asumarea r�spunderii Guvernului în fa�a Parlamentului. Forma 
adoptat� con�ine unele amendamente promovate de reprezentan�ii sistemului judiciar, cel 
mai important privind cre�terea salarial� cu 65%, prin recunoa�terea sporurilor consfin�ite 
prin decizii ale I.C.C.J., cre�tere aplicat� în dou� etape, începând cu data intr�rii în vigoare, 
respectiv cu data de 1 ianuarie 2010. 

 
23 septembrie 2009 – I.C.C.J. anun�� c� întrucât ac�iunile de protest ale magistra�ilor 

au urm�rit respectarea principiului separa�iei �i echilibrului puterilor în stat �i întrucât se 
încearc� politizarea acestei ac�iuni în leg�tur� neparticiparea la constituirea Biroului 
Electoral Central, judec�torii Înaltei Cur�i vor participa la tragerea la sor�i în vederea 
constituirii acestui birou, conform legii, de�i se sus�ine în continuare ideea degrev�rii 
magistra�ilor de activit��ile extrajudiciare. 

 
24 septembrie 2009 – Prin Hot�rârea Parlamentului României nr.34/2009 se constituie 

Comisia comun� special� pentru analizarea crizei intervenite în func�ionarea justi�iei, cu 
urm�toarele obiective: 

a) analizarea situa�iei grave din justi�ie, care a condus la blocarea func�ion�rii acesteia �i 
la radicalizarea factorilor cu responsabilit��i în acest domeniu; 

b) identificarea cauzelor care au provocat situa�ia din justi�ie, precum �i a m�surilor care 
se impun pentru rezolvarea acesteia; 

c) analizarea legisla�iei din domeniul justi�iei pentru identificarea eventualelor 
inadverten�e, omisiuni, imperfec�iuni; 
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d) examinarea �i analizarea statutului judec�torilor �i procurorilor, pentru a stabili dac� 
actualul cadru legal este suficient pentru a le asigura condi�iile normale de exercitare a 
func�iilor, atribu�iilor �i responsabilit��ilor acestora; 

e) elaborarea unui Pact na�ional pentru justi�ie. 
 
24 septembrie 2009 – În urma unui dialog al puterii judec�tore�ti cu puterea legislativ� 

�i cu executivul facilitat de Alian�a pentru Statul de Drept (Active Watch - Agen�ia de 
Monitorizare a Presei, Asocia�ia ProDemocra�ia, Centrul pentru Resurse Juridice �i 
Transparency International România), concretizat în mai multe sesiuni de discu�ii �i 
negocieri, se finalizeaz� �i se semneaz� Principiile Pactului pentru Justi�ie. Documentul a 
fost semnat de Uniunea Na�ional� a Judec�torilor din România, Asocia�ia Magistra�ilor din 
România, Re�eaua Na�ionala a Adun�rilor Generale ale judec�torilor, Consiliul Superior al 
Magistraturii �i Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. Din partea partidelor politice, au semnat 
PSD �i PNL, iar reprezentantul PDL, Mircea Toader, doar a consemnat c� a participat la 
dezbatere, f�r� s� î�i asume, îns�, din partea partidului �i prevederile acestui act. 

 
25-29 septembrie 2009 – În marea majoritate a instan�elor au loc adun�ri generale ale 

judec�torilor prin care se decide suspendarea formelor de protest, reluarea normal� a 
activit��ii de judecat� �i a celei cu publicul. Majoritatea instan�elor anun�� men�inerea 
refuzului privind neparticiparea judec�torilor la opera�iunile de constituire a birourilor 
electorale în vederea alegerilor pentru pre�edintele României, precum �i restrângerea 
activit��ii desf��urate la Registrul comer�ului. 

 
28 septembrie 2009 - Adunarea general� a judec�torilor I.C.C.J. a hot�rât 

suspendarea, pân� la data de 31 octombrie 2009, a protestului ini�iat la 1 septembrie 2009.  
 
7 octombrie 2009 – Tribunalul Prahova �i Tribunalul Vrancea anun�� imposibilitatea 

constituirii birourilor electorale jude�ene pentru organizarea �i desf��urarea opera�iunilor 
specifice perioadei electorale în vederea alegerii Pre�edintelui României ca urmare a lipsei 
acordului judec�torilor, consecven�i revendic�rilor anun�ate anterior. Totu�i, ulterior acestea 
se vor înfiin�a. 

 
16 decembrie 2009 – Se finalizeaz� lucr�rile Comisiei speciale pentru analizarea crizei 

intervenite în func�ionarea justi�iei cu un Raport final. Comisia comun� special� propune 
plenului Camerei Deputa�ilor �i Senatului adoptarea Pactul puterilor privind justi�ia, prev�zut 
în anexa nr.1 la raport (titlul IV). Acesta cuprinde principiile generale care definesc scopul 
Pactului, precum ap�rarea drepturilor �i libert��ilor cet��enilor, separa�ia puterilor în stat, 
colaborarea �i echilibrul puterilor, independen�a justi�iei, a instan�elor �i a judec�torilor. 
Principiile speciale ale Pactului prev�d respectarea statutului judec�torilor, independen�a 
justi�iei, precum �i principiile care stau la baza elabor�rii �i adopt�rii bugetului puterii 
judec�tore�ti �i care trebuie s� fie identice cu cele ale celorlalte puteri ale statului. Bugetul 
puterii judec�tore�ti apar�ine acesteia, prin intermediul I.C.C.J. �i este cuprins în bugetul 
general al statului, urmând ca proiectul de buget anual s� fie prezentat Parlamentului 
României de pre�edintele I.C.C.J. 

Pe baza analizei evolu�iei procesului bugetar din justi�ie (titlul I din anexa nr.1 la 
prezentul raport), a cauzelor crizei identificate de organiza�iile profesionale ale magistra�ilor, 
comisia a stabilit obiectivele principale ale problematicilor din justi�ie. Acestea vizeaz� 
independen�a justi�iei, garan�iile legale pentru realizarea acesteia, obliga�iile statului fa�� de 
puterea judec�toreasc�, rela�iile justi�iei cu celelalte puteri ale statului, caracterizate prin 
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egalitate �i echilibru, asigurarea bunei administr�ri în justi�ie, recunoa�terea �i garantarea 
statutului european al magistratului, precum �i o serie de m�suri legislative care se impun. 

În perioada urm�toare, mai multe din m�surile preconizate în Raportul final sunt aplicate, 
cum ar fi reducerea cu 36,59% a tarifelor percepute de C.N. Po�ta Român� pentru 
trimiterile actelor procedurale ale instan�elor de la 1 ianuarie 2010.  

17 decembrie 2009 – C.S.M. anun�� introducerea în instan�e pentru anul 2010 a unui 
program de normare a activit��ii de judecat�, al c�rui scop îl constituie asigurarea calit��ii 
actului de justi�ie prin: stabilirea unui standard anual în raport de num�rul, complexitatea �i 
stadiul procesual al dosarelor, alocarea unui timp adecvat fiec�rei cauze, evitarea riscurilor 
legate de afectarea randamentului profesional al judec�torilor. 

29 decembrie 2009 – Guvernul, la ini�iativa ministrului justi�iei, adopt� O.U.G. nr. 
114/2009, care, în art. X, dispune prorogarea - pân� la data de 1.01.2011- a termenului 
prev�zut de art. 136 din Legea nr. 304/2004, cu privire la trecerea de la Ministerul Justi�iei la 
I.C.C.J. a bugetului instan�elor judec�tore�ti. 

29 decembrie 2009 – Guvernul adopt� O.U.G. nr. 116/2009 pentru instituirea unor 
m�suri privind activitatea de înregistrare în registrul comer�ului, prin care este eliminat 
judec�torul delegat la registrul comer�ului, activitatea acestuia fiind preluat� de directorul 
Oficiului Registrului Comer�ului de pe lâng� tribunal �i/sau persoanei sau persoanelor 
desemnate de c�tre directorul general al Oficiului Na�ional al Registrului Comer�ului. 

14 ianuarie 2010 – Se adopt� Legea bugetului de stat pentru anul 2010. Construc�ia 
bugetar� pentru institu�iile din sistemul judiciar �ine în bun� parte cont de constat�rile �i 
recomand�rile cuprinse în raportul final al comisiei speciale pentru analizarea crizei 
intervenite în func�ionarea justi�iei, bugetul alocat întreg sistemului judiciar crescând, în 
ansamblu, cu peste 25% fa�� de 2009, de la 2,56 miliarde lei la 3,23 miliarde lei. Cheltuielile 
de personal, în primul rând ca urmare a aplic�rii legii privind salarizarea unitar�, au crescut 
cu 46,12% la Ministerul Justi�iei �i 38,29% la Ministerul Public. Sumele acordate pentru 
cheltuielile de func�ionare propriu-zis� a instan�elor cresc de asemenea. 
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1. SCRISOARE DESCHIS� 

ADRESAT� PRE�EDINTELUI ROMÂNIEI, PARLAMENTULUI �I GUVERNULUI DE 
ADUNAREA GENERAL� A JUDEC�TORILOR DE LA ÎNALTA CURTE DE CASA�IE �I 

JUSTI�IE 

7 aprilie 2009 
 
 
Este pentru prima dat� când Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie - în îndelungata sa istorie, 

începând de la înfiin�area sa în anul 1861 - prin Adunarea general� a magistra�ilor, 
consider� c� se impune cu necesitate adoptarea unei pozi�ii ferme prin care s� aten�ioneze 
public cu privire la gravitatea efectelor pe care le are �i le poate avea campania virulent�, 
exacerbat� în ultima perioad� de timp, dus� de c�tre autorit��i ale Statului Român sau 
componente ale societ��ii civile, împotriva corpului magistra�ilor în general �i, cu prec�dere, 
împotriva judec�torilor.  

 
Dac� România este stat de drept, a�a cum prevede art. l alin.3 din Constitu�ie �i dac� 

legea fundamental� statueaz� expres în art. l alin.4 c� „statul se organizeaz� potrivit 
principiului separa�iei �i echilibrului puterilor — legislativ�, executiv� �i judec�toreasc� — în 
cadrul democra�iei constitu�ionale”, este necesar s� reamintim în mod r�spicat c� 
respectarea independen�ei �i inamovibilit��ii judec�torului nu poate face obiectul niciunei 
negocieri �i nici nu poate fi supus� unor limit�ri dictate de conjuncturi politice, economice 
sau de alt� natur�. 

 
Puterea judec�toreasc�, prin rolul ce îi revine, are menirea de a asigura pârghia de 

echilibru în orice stat de drept, prin înf�ptuirea actului de justi�ie în condi�ii de legalitate �i 
impar�ialitate, ce nu pot fi asigurate decât printr-un statut al magistratului corespunz�tor 
rolului ce îi revine �i pe care �i l-a asumat odat� cu îmbr�carea robei �i acceptarea 
con�tient� a responsabilit��ii ce apas� pe umerii s�i �i, deopotriv�, a priva�iunilor ce-i sunt 
impuse prin Constitu�ie, prin legile organice �i prin statutul profesiei. 

 
Principiile Fundamentale privind Independen�a Justi�iei adoptate la Congresul al VII-lea 

al Na�iunilor Unite (Milano), validate de Adunarea General� a ONU prin rezolu�iile nr.40/32 
din 29 noiembrie 1985 �i nr.40/146 din 13 decembrie 1985, prev�d expres în art.11 faptul 
c� „independen�a judec�torilor, �i siguran�a lor, remunera�ia corespunz�toare, condi�iile de 
munc�, pensiile �i vârsta de pensionare sunt în mod adecvat garantate prin lege”. 
Totodat�, Recomandarea R (94) 12 privind Independen�a, Eficien�a �i Rolul Judec�torilor 
adoptat� de Comitetul Mini�trilor al Consiliului Europei (1994) stabile�te, ca principiu al 
independen�ei judec�torilor, c� „Mandatul judec�torilor �i remunera�ia vor fi garantate prin 
lege”. 

În pofida garan�iilor constitu�ionale interne �i a numeroaselor documente interna�ionale, 
constat�m cu stupoare c� în România se manifest� în ultimul timp ac�iuni programatice, 
concertate, menite s� creeze neîncredere în actul de justi�ie, s� desconsidere importan�a 
acestuia, s� prezinte judec�torul ca pe un profitor care huzure�te pe seama banului public. 
Aprecieri generale, globalizatoare privind „corup�ia”, „frânarea reformei”, „bugetarii de lux”, 
„salariile nesim�ite” �.a. au fost f�cute de cele mai înalte autorit��i ale statului. 

 
Dincolo de faptul c� justi�ia aduce la buget fonduri din care s-ar putea cu u�urin�� 

finan�a, pozi�ia judec�torului român este incomparabil inferioar� celei a magistra�ilor din 
spa�iul european, iar condi�iile sale de munc� se degradeaz� permanent. Grav este faptul 
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c� aceast� campanie are drept consecin��, din p�cate, decredibilizarea actului de justi�ie, 
ceea ce în final conduce la instituirea unui climat de incertitudine juridic� �i de neîncredere 
a publicului în actul de justi�ie. 

 
S-a ajuns în ultima perioad� ca în mod frecvent �i obi�nuit cauze aflate pe rolul 

instan�elor judec�tore�ti s� fie subiect de dezbateri publice �i chiar s� se sugereze solu�ii, 
ignorându-se cu bun� �tiin�� faptul ca judec�torul cauzei trebuie s� beneficieze de un 
climat de natur� a-i permite s�-�i formeze propria convingere în raport cu legea �i f�r� a 
suferi vreo influen�� direct� sau indirect�. 

Consider�m c�, în condi�iile în care România a aderat la Uniunea European�, ea trebuie 
s� urmeze modelul statelor europene cu tradi�ie în func�ionarea statului de drept �i a unei 
societ��i cu adev�rat democratice. 

Este timpul ca statul român s� con�tientizeze cu adev�rat rolul ce revine judec�torului, 
rol ce nu poate fi ignorat ori condi�ionat de mediatizarea excesiv�. 

Este momentul s� se renun�e la orice fel de intruziuni în activitatea de judecat�. 
Doar judec�torul care intr� în sala de �edin�� î�i asum� responsabilitatea actului de 

justi�ie �i care, prin natura profesiei pe care a îmbr��i�at-o, nu poate fi comparat ca statut 
nici m�car cu Pre�edintele Statului. 

 
Judec�torii Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, ca de altfel, întregul corp al judec�torilor 

��rii, sunt con�tien�i de misiunea lor constitu�ional�, a�a cum sunt con�tien�i �i de greut��ile 
pe care le implic� traversarea perioadei de criz�, dar resping cu hot�râre încercarea de a 
se face din judec�tori o �int� a nereu�itelor înregistrate de guvern�rile care s-au succedat. 

 
Facem apel la societate s� în�eleag� transform�rile adânci pe care le înregistreaz� 

justi�ia român�, s� încerce s� priveasc� fa�a adev�rat� a luptei pentru adev�r, s� resping� 
atitudinile de def�imare �i minimalizare a muncii judec�torului. Noi în�ine lupt�m cu bariere 
�i limite pentru purificarea rândurilor noastre �i am dovedit c� avem for�a s� o facem. 

 
Ne disociem îns� �i respingem orice proiect care ar deteriora �i mai mult nivelul de 

munc� �i de via�� al judec�torilor, pentru c� în orice �ar� civilizat� statutul lor este în raport 
cu demnitatea �i importan�a social� a profesiunii. 

 
Avertiz�m asupra consecin�elor grave ale unor m�suri nes�buite, care ar putea avea ca 

efect crearea unor raporturi antagonice între justi�ie �i societate. Nu am dori s� ar�t�m 
nim�nui ce ar însemna ca justi�ia s� nu func�ioneze doar o zi sau care ar fi, spre exemplu, 
consecin�ele retragerii magistra�ilor din birourile electorale, a�a cum nu dorim s� fim actori în 
nici un fel de scenarii care ne-ar pune în afara statutului nostru. 

 
 
 
 
 
 
Adunarea general� a judec�torilor întrunit� azi 7 aprilie 2009 conform prevederilor 

art. 22 lit. f) din Regulamentul privind organizarea �i func�ionarea administrativ� a 
Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie 
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2. PROTEST 

ADOPTAT DE ADUN�RILE GENERALE ALE JUDEC�TORILOR1 

10 aprilie 2009 
 

Noi, judec�torii semnatari ai protestului de fa��, achies�m în întregime la Scrisoarea 
deschis� adresat� Pre�edintelui României, Guvernului �i Parlamentului de c�tre Adunarea 
general� a judec�torilor Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie la data de 7 aprilie 2009 �i 
atragem aten�ia asupra consecin�elor grave a nerespect�rii avertismentelor f�cute de cel 
mai înalt for al puterii judec�tore�ti. 

În�elegem s� protest�m ferm fa�� de modul arbitrar în care Ministerul Justi�iei �i al 
Libert��ilor Cet��ene�ti în�elege s�-�i exercite atribu�iile de ordonator principal de credite.  

Ultimele ordine emise de ministrul justi�iei, d-ul C�t�lin Marian Predoiu la data de 
9.04.2009 în leg�tur� cu sporul de 50% pentru risc �i suprasolicitare neuropsihic�, creeaz� 
grave dezechilibre în sistemul de salarizare din instan�e, ajungându-se la situa�ii absurde, în 
care regula devine inegalitatea salarial� pentru aceea�i activitate prestat�, în care colegi de 
instan�� sau chiar de complet primesc salarii diferite �i în care judec�torii de la instan�e 
inferioare primesc salarii mai mari decât cei de la instan�ele superioare.  

Este inadmisibil ca prin acte administrative emise intempestiv s� se încalce toate 
principiile stabilite de legea salariz�rii, inclusiv cele potrivit cu care nivelul de salarizare se 
face în raport de importan�a activit��ii desf��urate �i nivelul instan�ei la care se activeaz�. 
Este de asemenea complet abuziv modul de interpretare a Deciziei nr. 21/2008 a Înaltei 
Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, care prevede ca judec�torii, procurorii, magistra�ii-asisten�i �i 
personalul auxiliar de specialitate au dreptul la un spor de 50% pentru risc �i suprasolicitare 
neuropsihic�, calculat la indemniza�ia brut� lunar�, respectiv salariul de baz� brut lunar, �i 
dup� intrarea în vigoare a Ordonan�ei Guvernului nr. 83/2000, aprobat� prin Legea nr. 
334/2001. Ordinele amintite au aruncat sistemul judiciar în haos, au creat tensiuni 
inimaginabile între diferitele categorii profesionale �i între colegi de instan��. 

Solicit�m ministrului justi�iei �i libert��ilor cet��ene�ti, în spiritul celor declarate public în 
mod repetat cu privire la eliminarea de îndat� dup� adoptarea bugetului pe 2009 a 
discrimin�rilor salariale între magistra�i, ANULAREA imediat� a ordinelor din 09.04.2009 
concomitent cu transmiterea c�tre ordonatorii secundari �i ter�iari de credite a dispozi�iei 
privind aplicarea f�r� excep�ie a ordinului 768. 

Totodat� solicit�m respectarea Ordinului ministerului finan�elor nr. 86 din ianuarie 2005 
cu privire la plata salariului pentru instan�e în data de 10 a fiec�rei lunii. 

În cazul în care r�spunsul Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti transmis pân� 
cel târziu luni, 13 aprilie 2009, ora 10 nu va fi în concordan�� cu declara�iile �i 
angajamentele publice ale ministrului justi�iei, judec�torii î�i rezerv� dreptul de a ac�iona în 
consecin��. 

                                                 
1 Protestul a fost adoptat în aceast� form� în adun�rile generale extraordinare din aproximativ 80 de instan�e 
�i transmis pe adresa Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti. În cele din urm� a r�mas f�r� nici un 
r�spuns. 
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3. REZOLU�IA 

PRIVIND STAREA FINANCIAR� �I SITUA�IA ADMINISTRATIV� A INSTAN�ELOR 
JUDEC�TORE�TI2  

19 aprilie 2009 

 

Adun�rile generale ale instan�elor judec�tore�ti din România, în exercitarea direct� a 
independen�ei puterii judec�tore�ti, 

Având în vedere art. 124 aliniat 3 din Constitu�ia României, potrivit cu care judec�torii sunt 
independen�i �i se supun numai legii; 

�inând cont c�,  în condi�iile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 
judiciar�, puterea judec�toreasc� se exercit� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i de 
celelalte instan�e judec�tore�ti stabilite de lege, c� orice persoan�, organiza�ie, autoritate 
sau institu�ie este datoare s� respecte independen�a judec�torilor �i c� se recunoa�te 
Pre�edintelui Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie calitatea de reprezentant legal �i legitim al 
puterii judec�tore�ti;  

Realizând c� exist� o strâns� dependen�� între finan�area �i administrarea instan�elor �i 
principiile Conven�iei europene privind drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului, 
accesul la justi�ie �i dreptul la un proces echitabil, care sunt garantate corespunz�tor numai 
dac� o cauz� poate fi solu�ionat� într-un termen rezonabil, de c�tre o instan�� care dispune 
de fondurile �i resursele adecvate pentru a putea func�iona eficient; 

Luând act de principiile independen�ei administrative �i a independen�ei financiare a 
instan�elor judec�tore�ti, consacrate de art. 7 din Principiile de Baz� ale Independen�ei 
Justi�iei adoptate de ONU în 1985, de art. 3 din Recomandarea nr. (94)12 privind 
independen�a, eficien�a �i rolul judec�torilor adoptat� de Comitetul Mini�trilor din cadrul 
Consiliului Europei, de art. 14 din Statutul Universal al Judec�torilor adoptat de Uniunea 
Interna�ional� a Magistra�ilor în 1999, de pct. 1.8 din Carta European� privind Statutul 
Judec�torilor adoptat� sub egida Consiliului Europei în 1998 �i de pct. 8 �i 9 din Codul 
Standardelor Minime de Independen�� a Justi�iei adoptat de International Bar Association în 
1982;  

Afirm� în mod ferm necesitatea autoguvern�rii instan�elor judec�tore�ti, �i adopt� prezenta 

 

R E Z O L U � I E 

privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor judec�tore�ti 

 

FINAN�AREA PUTERII JUDEC�TORE�TI 

1. Adun�rile generale solicit� imperativ ca bugetul instan�elor judec�tore�ti  s� fie 
administrat de puterea judec�toreasc�, prin Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, începând cel 
mai târziu cu data de 01.01.2010 . 

                                                 
2 Aceasta este prima form� a Rezolu�iei, autori fiind A. Neac�u, C. Danile� �i H. Dumbrav�. Ea a circulat în 
cadrul adun�rilor generale ale judec�torilor, fiind votat� înainte de sesizarea lor de c�tre C.S.M. în vederea 
adopt�rii formei finale a rezolu�iei. Men�ionarea acestui document este important� prin diferen�ele 
semnificative între cele dou�, în primul rând în ce prive�te explicarea detaliat� a principiilor autoadministr�rii �i 
descentraliz�rii �i apoi în ce prive�te atribu�iile legale, dar neconstitu�ionale, atribuite CSM în timp. 
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2. Pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie �i ministrul justi�iei �i libert��ilor 
cet��ene�ti vor adopta un calendar de trecere a gestiunii bugetare c�tre puterea 
judec�toreasc� pe parcursul anului 2009. 

3. Adun�rile generale cer ca atât în legea bugetului de stat, cât �i în legea organiz�rii 
judiciare, s� se prevad�, cel mai târziu începând cu 01.01.2010, un prag minim pentru 
bugetele cumulate ale justi�iei, respectiv bugetul instan�elor judec�tore�ti �i bugetul 
parchetelor exprimat în minim 1% din produsul intern brut pe economie. 

4. Se vor abroga prevederile punctului 5 din Legea nr. 76/2009 prin care taxele judiciare 
de timbru sunt preluate, administrate �i utilizate de alte puteri constituite în stat decât 
puterea judec�toreasc�. Ca atare, este necesar ca Parlamentul sau Guvernul României s� 
intervin� de urgen�� pentru a adopta un act normativ prin care s� recunoasc� finalitatea 
real� a taxelor judiciare de timbru, respectiv de finan�are a bugetului justi�iei pentru a 
garanta func�ionarea acesteia în folosul societ��ii în conformitate cu standardele stipulate de 
articolul 6 al Conven�iei europene privind drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului, 
sumele astfel colectate urmând s� fie v�rsate bugetului justi�iei; 

  

REMUNERAREA �I STATUTUL JUDEC�TORILOR 

5. Adun�rile generale solicit� ferm autorit��ilor statului asumarea public� �i respectarea 
standardului universal al independen�ei judec�torilor, în principal în ce prive�te garantarea 
prin lege într-un mod transparent, stabil �i previzibil a siguran�ei, remunera�iei 
corespunz�toare, a condi�iilor de munc�, a pensiilor �i a vârstei de pensionare a 
judec�torilor. 

6. Puterea judec�toreasc�, prin pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, �i celelalte 
dou� puteri ale statului, executiv�, prin Pre�edintele României �i Primul-ministru, respectiv 
legislativ�, prin Pre�edin�ii celor dou� camere ale Parlamentului, sunt chemate la încheierea 
unei declara�ii comune care s� garanteze stabilitatea �i previzibilitatea  statutului 
judec�torilor �i limitele pân� la care se poate interveni asupra acestuia, chiar în condi�iile 
crizei economice actuale.  

7. Adun�rile generale ale judec�torilor solicita revocarea de c�tre Ministrul Justi�iei �i 
Libert��ilor Cet��ene�ti a Ordinului nr. 1163/C/09.04.2009 �i acordarea sporului de 50%, 
recunoscut prin Decizia nr. 21/10.03.2008 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, ca singura 
form� de eliminare a discrepan�elor �i discrimin�rilor salariale pentru personalul din cadrul 
instan�elor judec�tore�ti. 

8. Adun�rile generale solicit� Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti �i Ministerului 
Finan�elor �i Economiei Na�ionale respectarea tuturor hot�rârilor judec�tore�ti, inclusiv în 
materia drepturilor salariale,  ca �i condi�ie intrinsec�  a respect�rii regulilor statului de 
drept. 

9. Puterea judec�toreasc� solicit�  categoric ca o condi�ie imperativ� a  adopt�rii a legii 
unice de salarizare a bugetarilor includerea în aceasta �i a celorlalte dou� puteri ale 
statutului, executiv� – Pre�edintele României, Guvern, respectiv legislativ� – senatori �i 
deputa�i, precum �i participarea reprezentan�ilor puterii judec�tore�ti la lucr�rile ce se vor 
desf��ura în acest sens. 

 

 

 



20 

 

AUTOADMINISTRAREA �I DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIV� 

10. Adun�rile generale ale judec�torilor constituie organismele de reprezentare direct� �i 
autoadministrare a instan�elor, iar totalitatea acestora reprezint� corpul profesional al 
judec�torilor �i puterea judec�toreasc�. 

11.  Autorit��ilor publice li se solicit� s� ia act de voin�a adun�rilor generale �i s� 
îmbun�t��easc� cadrul juridic necesar desf��ur�rii în bune condi�ii a activit��ii adun�rilor 
generale, atât la nivelul instan�elor cât �i la nivelul  sistemului judiciar, inclusiv prin 
transferarea acelor atribu�ii specifice administr�rii instan�elor ce acum se reg�sesc în 
exercitarea altor autorit��i sau institu�ii publice.  

12. Instan�ele însele, prin conducerile lor, au întreaga responsabilitate �i trebuie s� de�in� 
întreaga autoritate de a lua orice decizie administrativ� care afecteaz� în mod direct 
performan�a func�ion�rii instan�elor. 

13. Adun�rile generale solicit� Parlamentului, Guvernului României �i Consiliului Superior al 
Magistraturii modificarea corespunz�toare a legilor �i regulamentelor interne cu privire la 
atribu�iile Consiliului Superior al Magistraturii �i func�ionarea administrativ� a instan�elor, 
astfel încât, pe de o parte, s� se asigure func�ionarea eficient� a Consiliului Superior al 
Magistraturii în ce prive�te atribu�iile sale constitu�ionale referitoare la cariera magistra�ilor �i 
ap�rarea independen�ei justi�iei, iar pe de alt� parte s� asigure în practic� 
autoadministrarea descentralizat� a instan�elor judec�tore�ti, prin transferarea atribu�iilor 
specifice c�tre instan�ele judec�tore�ti.  

14. Adun�rile generale solicit� eliminarea atribu�iilor Consiliului Superior al Magistraturii 
referitoare la personalul auxiliar de specialitate �i conex �i constituirea acestuia într-un 
Ordin autonom, aflat sub coordonarea Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adun�rile generale ale judec�torilor instan�elor judec�tore�ti din România, odat� cu 
adoptarea prezentei Rezolu�ii, solicit� Pre�edin�iei, Guvernului, Parlamentului României, 
Consiliului Superior al Magistraturii, celorlalte autorit��i publice, s� promoveze �i s� 
garanteze, inclusiv prin m�suri de ordin legislativ �i administrativ, rolul judec�torilor în statul 
de drept, privi�i individual, cât �i al puterii judec�tore�ti în ansamblul s�u, în coordonatele 
principiilor autoadministr�rii, descentraliz�rii, reprezentativit��ii �i responsabilit��ii asumate 
prin textul de fa��. 
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4. WHITE PAPER: AUTOGUVERNAREA PUTERII JUDEC�TORE�TI, 
AUTOADMINISTRAREA �I DESCENTRALIZAREA INSTAN�ELOR 

JUDEC�TORE�TI3 

De ce este nevoie acum de o rezolu�ie a puterii judec�tore�ti? 
 

(A. Neac�u, C. D�nile�, H. Dumbrav�) 
 

25 aprilie 2009 
 
Background 

În zilele de 10 �i 13 aprilie 2009 s-a derulat una dintre cele mai mari ac�iuni comune de 
protest ale instan�elor judec�tore�ti din România. Judec�torii din peste 80 de instan�e, 
reuni�i în Adun�ri Generale extraordinare convocate spontan, au dezb�tut �i au aprobat 
textul unui protest prin care �i-au manifestat nemul�umirea categoric� fa�� de modul în care 
Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti (MJLC) î�i exercit� atribu�iile de ordonator 
principal de credite. 

Judec�torii au acuzat gravele dezechilibre în sistemul de salarizare din instan�e, 
existen�a unor situa�ii absurde, în care regula devine inegalitatea salarial� pentru aceea�i 
activitate prestat�,  în care "colegi de instan�� sau chiar de complet primesc salarii diferite �i 
în care judec�torii de la instan�e inferioare primesc salarii mai mari decât cei de la instan�ele 
superioare”. În lipsa oric�rei reac�ii din partea M.J.L.C., instan�ele s-au adresat Consiliului 
Superior al Magistraturii (C.S.M.), în calitatea sa de garant al independen�ei justi�iei, 
solicitând analizarea de urgen�� a situa�iei financiare dezastruoase a sistemului judiciar 
precum �i convocarea tuturor adun�rilor generale ale instan�elor din �ar�, în vederea 
exprim�rii unui punct de vedere fa�� de starea financiar� �i situa�ia administrativ� a 
instan�elor judec�tore�ti. 

La solicitarea insistent� a instan�elor, Pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii a 
convocat Plenul Consiliului Superior al Magistraturii în �edin�� extraordinar� pentru data 
de 23 aprilie 2009, orele 10.00. 

Pe data de 20 aprilie 2009, autorii materialului de fa�� au conceput �i au pus în 
circula�ie o prima versiune a Rezolu�iei privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a 
instan�elor, într-o încercare de sintetizare a preocup�rilor �i viziunilor rezultate din 
dezbaterile purtate în cadrul adun�rilor generale �i în interiorul corpului profesional. 
Rezolu�iei i-au fost aduse o serie de modific�ri ca urmare a sugestiilor sosite din partea 
judec�torilor, dup� care a fost supus� dezbaterilor asocia�iilor profesionale ale 
judec�torilor �i procurorilor, în special Uniunii Na�ionale a Judec�torilor din România, 
Asocia�iei Magistra�ilor din România �i Asocia�iei Magistra�ilor din Ia�i. 

 
În data de 22 aprilie 2009, forma rezolu�iei agreat� de asocia�iile profesionale a fost 

supus� discu�iei în cadrul întâlnirii dintre acestea �i Consiliul Superior al Magistraturii, în 
vederea preg�tirii lucr�rilor �edin�ei extraordinare. 

                                                 
3 A. Neac�u, C. D�nile�, H. Dumbrav� - material preg�tit pentru documentarea adun�rilor generale ale 
judec�torilor convocate prin hot�rârea CSM din �edin�a extraordinar� din 23.04.2009 pentru a se pronun�a 
asupra st�rii financiare �i situa�iei administrative a instan�elor judec�tore�ti. 
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Consiliul Superior al Magistraturii, în �edin�a extraordinar� din 23 aprilie 2009, �i-a 

însu�it principiile Rezolu�iei privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor 
judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea, ca rezultat al analiz�rii efectelor 
subfinan��rii sistemului judiciar dup� rectificarea bugetar�. 

 
Aceste principii sunt: 

• asigurarea independen�ei efective a sistemului judiciar prin administrarea 
bugetului instan�elor judec�tore�ti de c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie; 
• înl�turarea discrepan�elor �i discrimin�rilor privind salarizarea magistra�ilor �i a 
personalului auxiliar de specialitate �i conex; 
• readucerea la bugetele instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor a sumelor 
provenite din taxele judiciare de timbru �i timbru judiciar; 
• respectarea principiului universal al independen�ei judec�torilor �i procurorilor 
prin garantarea unui statut stabil �i predictibil din punct de vedere material, cu 
respectarea standardelor interna�ionale în materie;  
• stabilirea unui prag minim de cel pu�in 1% din produsul intern brut pentru 
bugetul instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor.  

Totodat�, Consiliul Superior al Magistraturii a hot�rât convocarea adun�rilor generale 
ale instan�elor în perioada 24-29 aprilie 2009, pentru a se pronun�a cu privire la textul 
Rezolu�iei.  

 
În cadrul �edin�ei, Plenul a luat act c� asocia�iile profesionale ale procurorilor au 

comunicat c� sunt solidare cu demersul ini�iat de judec�tori, pe care îl sus�in în totalitate, 
astfel încât a extins con�inutul Rezolu�iei �i cu privire la parchete, convocând de asemenea 
adun�rile generale ale acestora. 

 
Rezolu�ia este structurat� pe trei capitole - finan�area puterii judec�tore�ti, statutul 

magistratului �i autoadministrarea �i descentralizarea administrativ�. 
 

Scopul lucr�rii de fa�� 

Prezentul material î�i propune strângerea laolalt� a informa�iilor �i problematicilor 
necesare pentru a facilita dezbaterile adun�rilor generale convocate în vederea aprob�rii 
principiilor expuse în Rezolu�ia privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a 
instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea, înaintat� instan�elor de c�tre 
C.S.M. Lucrarea nu-�i propune s� epuizeze temele în discu�ie �i nici s� ofere explica�ii sau 
interpret�ri definitive în leg�tur� cu criza financiar� a sistemului judiciar pe care o 
analizeaz�. De altfel, toate solu�iile �i principiile la care se face referire au reie�it din 
dezbaterile corpului profesional din ultimele s�pt�mâni. 

În aceasta lucrare nu ne referim la situa�ia parchetelor �i a Ministerului Public, 
considerând ca filosofia ini�ial� a demersului instan�elor �i a Rezolu�iei înse�i s-a 
circumscris exclusiv manifest�rii de voin�� a puterii judec�tore�ti, ca sum� a instan�elor 
judec�tore�ti, precum �i a corpului profesional al judec�torilor. Adeziunea corpului 
profesional al procurorilor la principiile Rezolu�iei valideaz� îns�, odat� în plus, legitimitatea 
întregului demers al instan�elor �i creeaz� premisele pentru o ac�iune solidar� în interiorul 
magistraturii române. 



23 

 

Preambul 

AUTOGUVERNAREA PUTERII JUDEC�TORE�TI 

 
[1] O rezolu�ie cu privire la starea sistemului judiciar românesc trebuie s� fie adoptat� la 

cel mai larg nivel posibil, fiec�rui judec�tor oferindu-i-se prilejul de a-�i exprima în mod 
direct opinia. 

[2] Scopul rezolu�iei este de a afirma public un aspect important �i ignorat pân� acum 
al independen�ei justi�iei, �i anume cel de natur� administrativ-financiar�. Independen�a 
justi�iei este un principiu recunoscut în instrumentele universale �i regionale în materia 
drepturilor omului. El cunoa�te dou� aspecte: independen�a institu�ional� sau structural� a 
justi�iei (consacrat� implicit în dispozi�iile art. 1 alin. 4 din Constitu�ia României) �i 
independen�a personal� a judec�torilor (consacrat� în mod expres de art. 124 alin.3 din 
Constitu�ia României). 

[3] În varianta Rezolu�iei propus� de C.S.M. se face referire �i la independen�a 
procurorilor. Acest principiu, neconsacrat înc� constitu�ional4, a fost introdus pentru prima 
dat� în legisla�ia noastr� prin reforma legisla�iei judiciare din anul 2005. Este unul din pa�ii 
importan�i c�tre independen�a real� a justi�iei care, gândit� la nivelul întregului sistem 
juridic, presupune independen�a judec�torilor, independen�a procurorilor �i independen�a 
poli�iei judiciare, f�r� de care nu se poate vorbi de îndeplinirea cu impar�ialitate a func�iilor 
judiciare. 

[4] Enun�area principiului independen�ei judec�torilor în preambulul rezolu�iei s-a f�cut 
cu scopul de a reaminti public c� ini�iativa de a redacta �i sus�ine aceast� rezolu�ie a 
apar�inut corpului judec�torilor, f�r� niciun fel de sugestie ori presiune extern� (din partea 
politicului, a mass-mediei, a societ��ii civile sau a oric�ror grupuri de interes) sau intern� 
(din partea conducerilor administrative a instan�elor, a C.S.M. etc.). De asemenea, 
enun�area principiului independen�ei judec�torilor are ca scop sublinierea c� fiecare 
judec�tor are posibilitatea �i dreptul de a vota asupra prezentei rezolu�ii, inclusiv în ce 
prive�te stabilirea con�inutului final al ei.  

[5] Potrivit legii, puterea judec�toreasc� este reprezentat� de pre�edintele instan�ei 
supreme, prevedere introdus� în lege prin reforma din 2005. Acesta este autoritatea 
administrativ� cea mai înalt� în cadrul sistemului de instan�e organizat piramidal. Enun�area 
acestei reguli în cadrul preambulului rezolu�iei are scopul de a anun�a imperativul 
implic�rii pre�edintelui I.C.C.J. în realizarea m�surilor ce se doresc a fi luate pentru a 
consacra independen�a real� a justi�iei, sub toate aspectele sale. 

[6] Toate instrumentele universale5 �i regionale6 garanteaz� dreptul la un proces 
echitabil în fa�a unei instan�e independente �i impar�iale. În plus, Conven�ia European� 
privind Drepturile Omului prevede �i necesitatea solu�ion�rii procesului într-o perioad� 

                                                 
4 Art. 132 alin.1 din Constitu�ia României: „Procurorii î�i desf��oar� activitatea potrivit principiului legalit��ii, al 
impar�ialit��ii �i al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justi�iei”. 
5 Art. 10 din Declara�ia universal� a drepturilor omului (ONU, 1948); art. 14 alin. 1 din Pactul interna�ional 
privind drepturile civile �i politice (ONU, 1966); Art. 40 pct.2 lit. b (V) din Conven�ia cu privire la drepturile 
copilului (ONU, 1989); Principiile de baz� privind independen�a justi�iei (ONU, 1985); art. 67 din Statutul Cur�ii 
Penale Interna�ionale (ONU, 1988). 
6 Art. 6 par. 1 din Conven�ia european� privind drepturile omului (Consiliul Europei, 1950), alin.2 al art.47 din 
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
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rezonabil� de timp. Pentru ca sistemul judiciar s� func�ioneze la aceste standarde, este 
nevoie de o organizare adecvat�. Astfel, din punct de vedere institu�ional, e nevoie la nivel 
macro de protec�ie împotriva imixtiunilor legislativului �i executivului, iar la nivel practic de 
consacrarea independen�ei în chestiuni administrative, independen�ei în chestiuni 
financiare, independen�ei în luarea deciziilor �i autorit��ii judec�torilor7. 

[7] Aceste cerin�e organizatorice sunt esen�iale pentru func�ionarea justi�iei la cele mai 
înalte cerin�e de performan��. Prin urmare, textul rezolu�iei consacr� leg�tura direct� dintre 
finan�area �i administrarea instan�elor pe de o parte (ca input) �i rezultatul final al activit��ii 
judiciare, adic� un act de justi�ie eficient �i profesionist pe de alt� parte (ca output)8.  

[8] Rezolu�ia declar�, pentru prima dat� în România, principiul autoguvern�rii 
instan�elor judec�tore�ti.  

[9] Nu este vorba de autoguvernarea justi�iei, un termen prea vag �i care are o conota�ie 
politic-declarativ�, acest lucru fiind pus mai degrab� în leg�tur� cu crearea C.S.M. ca 
organism independent în anul 2004. De data aceasta este vorba de independen�a 
justi�iei sub aspectul capacit��ii instan�elor judec�tore�ti, ca institu�ii administrativ-
judiciare, de a decide autonom în chestiunile administrative �i financiare. În prezent, 
din aceste puncte de vedere, instan�ele sunt dependente ierarhic una de alta, iar în cap�tul 
acestei piramide este Ministerul Justi�iei, organ eminamente politic. 

[10] E�ecul administr�rii bugetului instan�elor de c�tre Ministerul Justi�iei de-a lungul 
anilor �i subfinan�area cronic� a sistemului pe parcursul anilor 2008 �i 2009, sunt factorii 
care au declan�at o regândire a organiz�rii optime a puterii judec�tore�ti, prin 
asumarea autogestion�rii de c�tre instan�e a ceea ce le prive�te în mod direct. 

Concluzii: 

1. Instan�ele judec�tore�ti nu de�in independen�a administrativ-financiar�.  
2. Pre�edintele I.C.C.J. este singurul reprezentant legal al puterii judec�tore�ti. 

Acesta trebuie s� se implice în ac�iunea de rea�ezare organiza�ional� a puterii 
judec�tore�ti. 
3. Între finan�area corespunz�toare �i administrarea instan�elor, pe de o parte, �i 

existen�a unui proces echitabil, pe de alta parte, exista o leg�tur� direct� �i de 
condi�ionalitate. 
4. Adoptarea Rezolu�iei reprezint� asumarea de c�tre instan�ele judec�tore�ti a 

principiului autoguvern�rii, ca solu�ie optim� de prezervare a independen�ei 
puterii judec�tore�ti. 
 

 

                                                 
7 Pentru dezvolt�ri, a se vedea H. Dumbrav�, D. Cigan, C. Danile�, „Factorii de presiune �i conflictele de 
interese în justi�ie. Ghid pentru judec�tori”, Editat de Societatea pentru Justi�ie �i Konrad Adenauer Stiftung, 
2007, p.22, disponibil la www.societateapentrujustitie.ro �i www.kas.de.  
8 De altfel, în cauza Scordiono c. Italia (2006), Curtea European� a Drepturilor Omului subliniaz� necesitatea 
solu�ion�rii cauzelor într-un termen rezonabil, oferind ca solu�ie de bune practici studiile CEPEJ (Comisia 
European� pentru Eficien�a Justi�iei). Ulterior, în cauza Schutte c. Fran�a (2007), judec�torul Maliverni, în 
opinia sa concordant�, men�ioneaz� ca m�suri: cre�terea num�rului de judec�tori �i grefieri sau chiar a 
num�rului de instan�e, m�suri în sfera organiz�rii judiciare cum ar fi judec�torul unic în prim� instan��, 
recurgerea la metode alternative de solu�ionare a litigiilor. Or, toate acestea presupun investi�ii financiare de 
substan�� din partea statutului. 
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Capitolul 1 

FINAN�AREA PUTERII JUDEC�TORE�TI 

 
[11] Este evident c� România se confrunt� cu o grav� criz� financiar�. Motivul pentru 

care puterea judec�toreasc�, adic� instan�ele, se confrunt� cu probabil cea mai grav� criza 
financiar� din ultimii 20 ani nu pot fi îns� reduse doar la situa�ia economic� general�. În 
2008, declarat la nivel politic drept an de cre�tere economic�, a existat acela�i tip de 
probleme financiare, datoriile cumulate pe parcursul exerci�iului bugetar ducând la 
perturbarea repetat� a activit��ii unor instan�e. 

[12] Bugetul alocat Ministerului Justi�iei în 2008 (1,66 miliarde lei) a fost mai mic decât 
cel alocat în 2007 (1,685 miliarde lei). 

[13] Bugetul pe anul 2009 alocat Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti la Titlul 
“Bunuri �i servicii”, respectiv cheltuielile de func�ionare propriu-zis� a instan�elor, reprezint� 
82,62% din valoarea deschiderilor de credite bugetare efectuate în anul 2008 la acest titlu 
de cheltuieli9, f�r� s� se aib� în vedere evolu�ia costurilor10. Altfel spus, bugetul aprobat 
pentru instan�e în 2009 este insuficient s� sus�in� func�ionarea neîntrerupt� a acestora în 
cursul anului. 

Concluzii 

5. Instan�ele judec�tore�ti sunt subfinan�ate, iar func�ionarea lor în cursul 
anului 2009 este sub semnul îndoielii. 

 

Gestionarea bugetului justi�iei 

[14] De�i independent� ca putere constituit� în stat, puterea judec�toreasc� depinde, 
contrar Constitu�iei României, de un ordonator principal de credite membru al puterii 
executive. Faptul este cu atât mai grav cu cât o alt� autoritate public� judec�toreasc�, 
respectiv Ministerul Public, beneficiaz� de independen�� financiar�, de�i acesta este pus 
administrativ sub autoritatea ministrului justi�iei. Aceasta creeaz� în mod evident un 
dezechilibru func�ional în dinamica func�ion�rii independente a puterii judec�tore�ti, precum 
�i o presiune nejustificat� a puterii executive în raport cu puterea judec�toreasc�. 

[15] Trebuie precizat c� dintre cele trei puteri constituite în stat, respectiv puterea 
legislativ�, puterea executiv� �i cea judec�toreasc�, aceasta din urm� este singura putere 
ce nu beneficiaz� de dreptul dea a forma, administra, angaja �i utiliza independent fondurile 
bugetare. 

                                                 
9 Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, Procedur� alocare buget 2009, Titlul II “Bunuri �i servicii”. 
10 De exemplu, la 1 decembrie 2008 a intrat în vigoare un nou Protocol încheiat între Ministrul Justi�iei �i 
UNBR, f�r� consultarea instan�elor, care prevede cre�terea cu pân� la 300% a onorariilor avoca�ilor pentru 
furnizarea serviciilor de asisten�� juridic�. Dar la data încheierii acestui Protocol proiectul de buget fusese deja 
încheiat, astfel încât sumele necesare respect�rii acestuia nu au putut fi prev�zute. 
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[16] Spre deosebire de puterea judec�toreasc�, puterea legislativ� î�i determin� 
independent nevoile bugetare, ca �i administrarea acestora11. Or, este contrar logicii 
constitu�ionale ca o putere constituit� în stat s� nu beneficieze plenar de independen�a 
asumat� de Adunarea Constituant�, ci s� depind� din acest punct de vedere de puterea 
executiv�, cu atât mai mult cu cât alte autorit��i judec�tore�ti (C.S.M., Ministerul Public) 
beneficiaz� de o astfel de independen��, de�i nu fac parte din puterea judec�toreasc�, 
singura c�reia i se recunoa�te în logica statului de drept voca�ia la independen�� deplin�. 

[17] De aici o serie de consecin�e negative: un num�r ridicat al personalului din aparatul 
Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, care este pl�tit din bugetul ce ar trebui s� fie 
alocat puterii judec�tore�ti; o partajare bugetar� ce nu �ine cont, de cele mai multe ori, de 
priorit��ile puterii judec�tore�ti; un control direct exercitat de Ministrul Justi�iei �i Libert��ilor 
Cet��ene�ti, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de stabilire �i calculare a 
drepturilor salariale ale judec�torilor �.a.m.d. 

Concluzii 

6. Instan�ele sunt dependente din punct de vedere financiar de puterea 
executiv�. 

7. Locul natural al bugetului justi�iei este la puterea judec�toreasc�. 
8. Din interiorul autorit��ii judec�tore�ti, doar instan�ele depind de un 

organism esen�ialmente politic. 
 

Prag minim din PIB 

[18] Lipsa de independen�� a puterii judec�tore�ti î�i are originea �i în lipsa de alocare a 
fondurilor bugetare la un nivel adecvat exercit�rii func�iilor sale publice. Subfinan�area 
instan�elor judec�tore�ti este cronic� �i dureaz� de ani de zile, îns� în 2009 s-a ajuns la 
limita de jos a suportabilit��ii, f�când inevitabile blocajele în derularea activit��ii instan�elor în 
cursul acestui an.  

[19] Însu�i ministrul justi�iei a recunoscut în mod public aceasta: „Bugetul propus de MFP 
este de 1.970.471 mii lei, reprezentând 0,34% din PIB. Acest buget este insuficient pentru 
rezolvarea problemelor curente ale justi�iei �i pasivele din sistem. “ (C. Predoiu, declara�ie 
de pres�, 4.02.2009).  

[20] „Ministerul Justi�iei a aten�ionat totodat� c� bugetul institu�iei este subdimensionat 
fa�� de necesit��ile reale �i c� revizuirea în minus cu 61,2 milioane lei a cheltuielilor va duce 
la blocarea activit��ii instan�elor. Conform documentului, în urma rectific�rii, sporul de 50% 
pentru risc �i suprasolicitare neuropsihic� pentru magistra�i va putea fi acordat doar pe dou� 
luni, �i nu pentru trei luni cum a fost stabilit ini�ial, iar banii vor fi insuficien�i pentru lucr�rile 
în curs de execu�ie la sediile instan�elor de judecat� �i pentru achitarea leasingului financiar 
al aparatului propriu, sub sanc�iunea pl��ii unor penalit��i (C.Predoiu, Mediafax, 11.04.2009) 

[21] Bugetul Ministerului Justi�iei pe anul 2009, înainte de rectificarea negativ� din 11 
aprilie 2009, este de 1.970.471 mii RON, sum� în care sunt cuprinse �i cheltuielile pentru 

                                                 
11 Spre exemplu, a se vedea Hot�rârea Senatului nr. 2/04.02.2009 publicat� în Monitorul  oficial al României 
nr. 68/04.02.2009 �i Hot�rârea Camerei Deputa�ilor nr. 3/04.02.2009, publicat� în Monitorul oficial al României 
nr. 70/05.02.2009 
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aparatul propriu dar �i celelalte cheltuieli ale MJLC care nu au leg�tur� cu instan�ele. Ceilal�i 
ordonatori de credite principali din justi�ie sunt Consiliul Superior al Magistraturii, cu 
92.606 mii RON, Ministerul Public (inclusiv DNA) cu 603.550 mii RON �i I.C.C.J., cu 
86.280 mii RON. Cumulând bugetele instan�elor judec�tore�ti cuprins în bugetul MJLC, cu 
bugetul I.C.C.J. �i cel al Ministerului Public, nu se ajunge la un procent de 0,40% din PIB. 

[22] Iat�, spre compara�ie, datele despre bugetul altor institu�ii: Serviciul Roman de 
Informa�ii, singur, are un buget de 1.327.358 mii RON (0,2% din PIB), adic� probabil cât 
toate instan�ele din România laolalt�. Celelalte dou� servicii speciale, Serviciul de Informa�ii 
Externe �i Serviciul de Telecomunica�ii Speciale au în total 635.400 mii RON, adic� mai 
mult decât întreg Ministerul Public. În mod asem�n�tor, Serviciul de Protec�ie �i Paz� are 
un buget de 148.241 mii RON, adic� mult mai mult decât I.C.C.J. sau C.S.M.. 

[23] Alte procente din PIB: Ministerul Finan�elor Publice - 0,5%; Ministerul Educa�iei, 
Cercet�rii �i Inov�rii are alocat în acest an direct de la bugetul de stat 11,9 miliarde lei, 
echivalent cu 2,1% din PIB, la care se adaug� fonduri din alte bugete speciale; Ministerul 
Muncii, Familiei �i Protec�iei Sociale are un buget de cheltuieli de 16,3 miliarde lei, 
reprezentând 2,8% din PIB; Ministerului Transporturilor i-au fost repartizate de la bugetul 
de stat 10,65 miliarde lei (1,8% din PIB); Ministerul Administra�iei �i Internelor a primit 
9,98 miliarde lei (1,7% din PIB); Ministerul Ap�r�rii are 7,65 miliarde lei, adic� 1,3% din 
PIB. 

[24] Singura modalitate eficient� de protec�ie a puterii judec�tore�ti fa�� de 
subfinan�area cronic� programatic� a instan�elor judec�tore�ti derulat� de ani de zile, dar 
acutizat� în ultimii doi ani, o reprezint�, pe lâng� administrarea bugetului de c�tre puterea 
judec�toreasc�, prevederea unui procent fix minim din PIB, similar altor domenii 
economico-profesionale, cum ar fi s�n�tatea, educa�ia sau armata. 

[25] Aceast� m�sur� legislativ�, coroborat� cu cealalt� m�sur� legat� de independen�� 
în formarea, administrarea, angajarea �i utilizarea fondurilor bugetare, poate duce la 
înl�turarea pericolului bloc�rii activit��ii instan�elor, precum �i la satisfacerea necesit��ilor 
sistemului de justi�ie, ca serviciu public. Mai mult, prin prevederea unui procent fix din PIB 
ca �i prin administrarea proprie de c�tre puterea judec�toreasc� a bugetului ar cre�te 
responsabilitatea acesteia, pentru c� independen�a nu poate fi privit� în mod absolut, doar 
ca drepturi, ci ea implic� �i obliga�ii �i responsabilitate. 

Concluzii 

9. Bugetele cumulate ale sistemului de instan�e �i parchete (instan�e, 
I.C.C.J. �i MP) nu dep��esc 0,40% din PIB. 

10.  Prevederea unui prag minim din PIB este o m�sur� de garantare a 
independen�ei instan�elor judec�tore�ti �i asumare a responsabilit��ii 
corelative. 

 

Surse de autofinan�are 

[26] Puterea judec�toreasc� este capabil� s� se autofinan�eze în mare parte prin 
alocarea integral� a taxelor de timbru la bugetul justi�iei. Rostul acestor taxe, a�a cum 
este recunoscut în toate ��rile democratice, este cel de a asigura o rezerv� financiar� 
important� pentru justi�ie. În acela�i sens, s-a exprimat Curtea European� a Drepturilor 
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Omului, în cauza Beian împotriva României, hot�rârea din 07.02.2008,  în care nu se 
contest� colectarea c�tre bugetul justi�iei a unor taxe în vederea bunei func�ion�ri a 
justi�iei.  

[27] Este evident c� din aceast� ra�ionament rezult� c� taxele colectate în leg�tur� cu 
purtarea unui proces sau altor activit��i judiciare trebuie s� fie destinate direct func�ion�rii 
justi�iei ca serviciu public. 

[28] Contrar acestui principiu, prin Legea nr. 76/2009, de aprobare a Ordonan�ei de 
Urgen�� nr. 75/2008, art. V al ordonan�ei a fost substan�ial modificat, iar taxele judiciare de 
timbru sunt preluate de autorit��ile publice locale, de�i acestea din urm� nu desf��oar� 
activit��i jurisdic�ionale. În mod evident, în acest mod în care a ac�ionat puterea legislativ� s-
a înc�lcat Constitu�ia12, întrucât existen�a unor astfel de taxe a fost deturnat� de la scopul 
lor, �i anume acela de a asigura buna func�ionalitate a justi�iei. Astfel, este de observat c� în 
propor�ie de 100% sumele colectate sub acest titlu formeaz� parte din bugetul autorit��ilor 
locale publice. 

[29] În diferitele faze de elaborare �i redactare a Rezolu�iei de fa�� au fost indicate mai 
multe posibile solu�ii: 

- Parlamentul sau puterea executiv� s� intervin� de urgen�� �i s� adopte un act 
normativ prin care s� recunoasc� statutul real al taxelor judiciare de timbru, 
respectiv de finan�are a bugetului justi�iei �i, astfel, sumele astfel colectate s� fie 
v�rsate bugetului justi�iei; 

- C.S.M., prin Pre�edintele acestuia, s� analizeze situa�ia creat� �i, în temeiul 
art. 146 lit. e) din Constitu�ia României, s� sesizeze Curtea Constitu�ional� având 
în vedere c� independen�a justi�iei, inclusiv din perspectiva financiar�, este grav 
atins� ca urmare a unui conflict concret între justi�ie �i puterea public� local� în ce 
prive�te colectarea �i utilizarea taxelor judiciare de timbru; 

- Alte alternative, cum ar fi ac�iuni în justi�ie declan�ate de organiza�ii 
profesionale ale judec�torilor, precum �i sesizarea Cur�ii Constitu�ionale cu privire 
la neconstitu�ionalitatea form�rii, administr�rii �i utiliz�rii fondurilor rezultate din 
taxele judiciare de timbru de c�tre alte autorit��i publice decât puterea 
judec�toreasc�. 

Concluzii 

11. Justi�ia produce venituri importante la bugetul de stat �i se poate în 
parte autofinan�a. 

12.  Finan�area instan�elor d� m�sura în care statul investe�te în ap�rarea �i 
garantarea drepturilor fundamentale ale cet��enilor s�i. 

 

 

                                                 
12 Art 139 - Impozite, taxe �i alte contribu�ii: (1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat �i 
ale bugetului asigur�rilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege. (2) Impozitele �i taxele locale se 
stabilesc de consiliile locale sau jude�ene, în limitele �i în condi�iile legii. (3) Sumele reprezentînd contribu�iile 
la constituirea unor fonduri se folosesc, în condi�iile legii, numai potrivit destina�iei acestora. 
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Capitolul 2: 

REMUNERAREA �I STATUTUL JUDEC�TORILOR 

 
[30] Doar afirmarea la nivel legislativ a independen�ei judec�torilor nu este suficient�. 

Independen�a nu este o no�iune teoretic�, ci reprezint� suma garan�iilor concrete pe care 
statul le ofer� judec�torului în exercitarea func�iei sale publice. În preambul s-a ar�tat c� e 
nevoie ca orice persoan� �i în special autorit��ile statului s� recunoasc� efectiv aceast� 
independen��. 

[31] Evolu�ia dezbaterilor publice, inclusiv politice, din ultima vreme a ar�tat c� elemente 
importante ale statutului judec�torilor sunt puse în discu�ie �i relativizate. Unele declara�ii 
oficiale fac referire la modificarea condi�iilor de pensionare, a modului de calcul a 
cuantumului pensiei ori la plafonarea drepturilor salariale. Stabilitatea, previzibilitatea �i 
transparen�a reglement�rilor legale referitoare la statutul judec�torului sunt valori ale 
independen�ei acestora recunoscute universal. 

[32] Num�rul cererilor de pensionare ale judec�torilor a dep��it cu mult în primele 4 luni 
cifra preconizat� pentru întreg anul 2009, tendin�� determinat� în mod direct de 
incertitudinile referitoare la statutul lor. 

[33] Prin bugetul M.J.L.C. sunt finan�ate un num�r total de 13.558 posturi, din care doar 
aproximativ 4.400 judec�tori, cu un fond de salarii aferent de 406.701 mii lei. Num�rul este 
similar angaja�ilor unui mare combinat privat13. Pentru compara�ie, bugetul Ministerul 
Ap�r�rii Na�ionale finan�eaz� un num�r de 83.104 de posturi, iar cel al Ministerului 
Administra�iei �i Internelor un num�r de 154.133 posturi. 

[34] Chiar �i în condi�iile finan��rii unui num�r redus de personal, politica financiar� a 
ordonatorului principal de credite de stabilire �i calculare a drepturilor salariale a condus la 
grave discrepan�e �i discrimin�ri între categorii de personal cu aceea�i activitate. 

[35] „Bugetul include îns� sumele necesare pentru trecerea imediat� la eliminarea 
inechit��ilor dintre magistra�ii de la C.S.M., I.C.C.J., MJ �i MP” (C. Predoiu, declara�ie de 
pres�, 4.02.2009) 

[36] Pentru c� magistra�ilor �i restului personalului din sistem nu li s-au respectat 
drepturile salariale prev�zute de lege, ace�tia au fost nevoi�i ca în ultimii ani s� promoveze 
ac�iuni în justi�ie. Titlurile executorii ob�inute nu s-au executat în mare parte. Este �i motivul 
pentru care semnatarii rezolu�iei solicit� ca debitorii s� execute de bun� voie aceste 
hot�râri, pentru a nu fi declan�at� executarea silit� �i a evita astfel prejudiciile grave ce pot 
fi aduse func�ion�rii sistemului judiciar. În plus, întârzierea execut�rii este motiv de 
formularea a unor ac�iuni la Curtea de la Strasbourg, c�reia deja i s-au adresat unii 
judec�tori din �ar�. 

Concluzii 

13.  Punerea în dezbaterea politic� a stabilit��ii statutului judec�torilor 
determin� incertitudini �i p�r�sirea intempestiv� a sistemului. 

14.  Discrepan�ele �i discrimin�rile salariale sunt determinate de incoeren�a 
�i inconsecven�a ordonatorului principal de credite, iar solu�iile depind de 

                                                 
13 La combinatul siderurgic Arcelor Mittal Gala�i sunt un num�r de cca. 12.500 angaja�i.  
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voin�a acestuia. 
15.  Punerea în executare silit� a hot�rârilor judec�tore�ti definitive, ca 

solu�ie de respectare a legalit��ii, ar pune în pericol func�ionarea sistemului 
judiciar, astfel încât solu�iile trebuie s� se bazeze pe voin�a politic�. 

 

Salarizarea unic� în sistemul bugetar 

[37] În România se elaboreaz� în prezent un proiect de act normativ privind o salarizare 
unic�, care s� cuprind� to�i salaria�ii remunera�i din bugetul de stat. Aceast� op�iune este 
prezentat� în mod public ca o obliga�ie asumat� de statul roman. Ca atare, indiferent de 
evolu�iile viitoare, nu se poate face abstrac�ie de existen�a acestor preocup�ri la nivelul 
Guvernului României. 

[38] În condi�iile în care aceast� lege va privi �i magistra�ii, este firesc ca reprezentan�ii 
acestora s� participe la dezbateri. Pân� acum, nici C.S.M, nici asocia�iile profesionale ale 
magistra�ilor nu au fost invita�i �i accepta�i la discu�ii. Or, tocmai pentru a tempera excesele 
�i amenin��rile puterii legislative �i executive la adresa independen�ei puterii judec�tore�ti, 
pct. 1.8 din Carta European� privind Statutul Judec�torilor prevede necesitatea consult�rii 
judec�torilor, prin reprezentan�ii lor �i prin organiza�iile lor profesionale, în ce 
prive�te deciziile care se iau de c�tre puterea executiv� �i legislativ� cu privire la 
proiectele de modificare a statutului lor �i la definirea condi�iilor de remunerare �i de 
asigurare a protec�iei sociale. 

[39] Dac� acest act normativ va trebui s� priveasc� �i magistra�ii, atunci este obligatoriu 
ca reglementarea unic� s� cuprind� �i membrii celorlalte dou� puteri. Altfel, distinc�ia care 
s-ar face între judec�tori pe de o parte, �i parlamentari �i mini�tri pe de alt� parte ar 
însemna nesocotirea principiului echilibrului puterilor (art. 1 alin 4 Constitu�ie), precum �i 
imperativului recunoa�terii statutului judec�torului, a�a cum s-a men�ionat mai sus. 

Concluzii 

16.  O condi�ie imperativ� a adopt�rii a legii unice de salarizare a bugetarilor, 
daca aceasta se va realiza �i îi va viza prin decizie politic� �i pe judec�tori, 
trebuie s� fie includerea în aceasta �i a celorlalte dou� puteri ale statutului, 
executiv� – Pre�edintele României, Guvern, respectiv legislativ� – senatori �i 
deputa�i, precum �i participarea reprezentan�ilor puterii judec�tore�ti la 
lucr�rile ce se vor desf��ura în acest sens. 

 

Pact privind independen�a justi�iei 

[40] Acest punct al rezolu�iei este o cerin�� obligatorie pentru punerea sa efectiv� în 
practic�. De aceea, se propune ca reprezentan�ii celor trei puteri c� încheie o declara�ie 
public� prin care s� statueze principiile unei justi�ii independente, ca form� de angajament 
social pentru depunerea eforturilor în limitele atribu�iilor constitu�ionale de consolidare a 
justi�iei. 

[41] În varianta propus� de C.S.M., locul puterii judec�tore�ti ca parte în aceast� 
declara�ie a fost luat� de autoritatea judec�toreasc� care desemneaz�, conform Constitu�iei 
(cap.6, Titlul III), trei entit��i: instan�ele judec�tore�ti, Ministerul Public �i Consiliul Superior 



31 

 

al Magistraturii. De asemenea, se solicit� implicarea Pre�edintelui României, care are 
atribu�ii de mediere între puterile statului14. 

 

Capitolul 3 

AUTOADMINISTRAREA �I DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIV� 

 
[42] În forma Rezolu�iei trimise de C.S.M. c�tre instan�e, principiile autoadministr�rii 

instan�elor �i descentraliz�rii administrative sunt doar enun�ate, f�r� a fi explicate �i f�r� 
a se afirma consecin�ele care decurg direct din aplicarea acestora. Nici în cadrul �edin�ei 
extraordinare din 23 aprilie 2009 Plenul nu le-a enumerat pe acestea printre principiile 
însu�ite din Rezolu�ia privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor 
judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea, ca rezultat al analiz�rii efectelor 
subfinan��rii sistemului judiciar dup� rectificarea bugetar�. 

[43] În cadrul legislativ actual, atât instan�ele judec�tore�ti cât �i corpul judec�torilor sunt 
lipsite de forme directe �i legitime de reprezentare a intereselor �i voin�ei lor. Problema s-a 
pus acut în ultima perioada inclusiv în ce prive�te luarea unor decizii privind drepturile de 
natur� salarial� ale judec�torilor - e�alonarea tran�elor restante, de exemplu, când 
hot�rârea s-a luat de Ministerul Justi�iei, Consiliul Superior al Magistraturii �i Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie, de�i aceast� hot�râre producea efecte directe asupra drepturilor 
judec�torilor creditori. 

[44] Pân� la modificarea cadrului legal sau organizarea de c�tre instan�e a unor forme 
mai suple de reprezentare, adun�rile generale ale judec�torilor sunt cele care 
reprezint� modalitatea direct� �i singura în care instan�ele �i judec�torii în�i�i se pot 
exprima, atât în ce prive�te problemele de administrare general� a instan�elor, cât �i în ce 
prive�te raportarea la diferite teme publice vizând drepturile �i interesele lor legitime. 

[45] Conceperea, elaborarea �i adoptarea Rezolu�iei supus� aprob�rii adun�rilor 
generale reprezint� asumarea de c�tre acestea a dreptului de a se exprima �i decide în 
mod direct asupra problemelor care îi privesc. Autorit��ile publice ar trebui s� ia act de 
aceast� voin�� comun� �i s� îmbun�t��easc� cadrul juridic necesar exprim�rii pe viitor a 
adun�rilor generale, atât la nivelul fiec�rei instan�e, cât �i la nivel central, de exemplu prin 
organizarea unor forme de reprezentare a adun�rilor generale. 

[46] În momentul de fa��, atribu�ii specifice administr�rii instan�elor judec�tore�ti se 
reg�sesc atât în competen�a C.S.M. (elaborarea regulament de ordine interioar�, cariera 
personalului auxiliar), cât �i a M.J.L.C. (schemele întregului personal, managerii economici, 
informaticienii) ori a instan�elor superioare (ordonan�area creditelor, cariera personalului 
auxiliar �i conex).  

[47] Or, C.S.M. a fost consacrat constitu�ional ca un organism menit s� gestioneze 
cariera magistra�ilor – judec�torii �i procurorii. Prin lege, C.S.M.-ul a dobândit competen�� �i 
asupra personalului auxiliar din instan�e �i parchete, ceea ce face ca o propor�ie 

                                                 
14 Art. 80 alin. 2 din Constitu�ia României: “Pre�edintele României vegheaz� la respectarea Constitu�iei �i la 
buna func�ionare a autorit��ilor publice. În acest scop, Pre�edintele exercit� func�ia de mediere între puterile 
statului, precum �i între stat si societate”. 
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covâr�itoare din activitatea s� nu fie dedicat� judec�torilor �i procurorilor, ci lu�rii unor 
decizii de administrare curent� �i la nivelul cel mai de jos a instan�elor (transformarea unor 
posturi de grefieri cu studii superioare, suplimentarea statului de func�ii a instan�elor cu 
posturi de �ofer, transformarea posturilor vacante de paznic �.a.) 

[48] Degrevarea C.S.M. de astfel de atribu�ii marginale scopului s�u este necesar� 
atât din perspectiva descentraliz�rii administr�rii instan�elor judec�tore�ti, prin localizarea 
dreptului de a decide asupra problemelor administrative la nivelul instan�elor însele, cât �i 
din perspectiva cre�rii cadrului ca activitatea C.S.M. de garantare efectiv� a independen�ei 
justi�iei �i de gestionare a carierei judec�torilor �i procurorilor s� se eficientizeze. 

[49] În practic�, autoadministrarea descentralizat� a instan�elor judec�tore�ti se poate 
realiza f�r� modificarea legilor cadru ale justi�iei, prin transferarea voluntar� de c�tre C.S.M. 
a atribu�iilor specifice prev�zute în regulamentele �i hot�rârile proprii c�tre instan�ele 
judec�tore�ti. 

Concluzii 

17.  Pentru prima oar� într-un document public apar�inând instan�elor 
judec�tore�ti �i corpului judec�torilor sunt enun�ate principiile 
autoadministr�rii instan�elor �i descentraliz�rii administrative. 

18.  Adun�rile generale ale judec�torilor constituie organismele de 
reprezentare direct� �i autoadministrare a instan�elor, iar totalitatea acestora 
reprezint� corpul profesional al judec�torilor �i puterea judec�toreasc�. 

19.  Autorit��ile publice, luând act de voin�a adun�rilor generale, trebuie s� 
îmbun�t��easc� cadrul juridic necesar desf��ur�rii în bune condi�ii a activit��ii 
adun�rilor generale, atât la nivelul instan�elor cât �i la nivelul  sistemului 
judiciar, inclusiv prin transferarea acelor atribu�ii specifice administr�rii 
instan�elor ce acum se reg�sesc în exercitarea altor autorit��i sau institu�ii 
publice.  

20. Instan�ele însele, prin conducerile lor, au întreaga responsabilitate �i 
trebuie s� de�in� întreaga autoritate de a lua orice decizie administrativ� care 
afecteaz� în mod direct performan�a func�ion�rii instan�elor. 

21. Parlamentul, Guvernul României �i Consiliului Superior al Magistraturii 
trebuie s� se angajeze la modificarea corespunz�toare a legilor �i 
regulamentelor interne cu privire la atribu�iile Consiliului Superior al 
Magistraturii �i func�ionarea administrativ� a instan�elor, astfel încât, pe de o 
parte, s� se asigure func�ionarea eficient� a Consiliului Superior al 
Magistraturii în ce prive�te atribu�iile sale constitu�ionale referitoare la cariera 
magistra�ilor �i ap�rarea independen�ei justi�iei, iar pe de alt� parte s� asigure 
în practic� autoadministrarea descentralizat� a instan�elor judec�tore�ti, prin 
transferarea atribu�iilor specifice c�tre instan�ele judec�tore�ti.  

22. Atribu�iile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la personalul 
auxiliar de specialitate �i conex trebuie eliminate, iar acesta s� se constituie, 
potrivit propriilor solicit�ri, într-un Ordin autonom, aflat sub coordonarea 
Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti. 
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Recapitularea concluziilor enun�ate: 

1. Instan�ele judec�tore�ti nu de�in independen�a administrativ-financiar�. 

2. Pre�edintele I.C.C.J. este singurul reprezentant legal al puterii judec�tore�ti. Acesta 
trebuie s� se implice în ac�iunea de rea�ezare organiza�ional� a puterii judec�tore�ti. 

3. Între finan�area corespunz�toare �i administrarea instan�elor, pe de o parte, �i existen�a 
unui proces echitabil, pe de alta parte, exista o leg�tur� direct� �i de condi�ionalitate. 

4. Adoptarea Rezolu�iei reprezint� asumarea de c�tre instan�ele judec�tore�ti a principiului 
autoguvern�rii, ca solu�ie optim� de prezervare a independen�ei puterii judec�tore�ti. 

5. Instan�ele judec�tore�ti sunt subfinan�ate, iar func�ionarea lor în cursul anului 2009 este 
sub semnul îndoielii. 

6. Instan�ele sunt dependente din punct de vedere financiar de puterea executiv�. 

7. Locul natural al bugetului justi�iei este la puterea judec�toreasc�. 

8. Din interiorul autorit��ii judec�tore�ti doar instan�ele depind de un organism 
esen�ialmente politic. 

9. Bugetele cumulate ale sistemului de instan�e �i parchete (instan�e, I.C.C.J. �i MP) nu 
dep��esc 0,40% din PIB. 

10. Prevederea unui prag minim din PIB este o m�sur� de garantare a independen�ei 
instan�elor judec�tore�ti �i asumare a responsabilit��ii corelative. 

11. Justi�ia produce venituri importante la bugetul de stat �i se poate în parte autofinan�a. 

12. Finan�area instan�elor d� m�sura în care statul investe�te în ap�rarea �i garantarea 
drepturilor fundamentale ale cet��enilor s�i. 

13. Punerea în dezbaterea politic� a stabilit��ii statutului judec�torilor determin� incertitudini 
�i p�r�sirea intempestiv� a sistemului. 

14. Discrepan�ele �i discrimin�rile salariale sunt determinate de incoeren�a �i inconsecven�a 
ordonatorului principal de credite, iar solu�iile depind de voin�a acestuia. 

15. Punerea în executare silit� a hot�rârilor judec�tore�ti definitive, ca solu�ie de respectare 
a legalit��ii, ar pune în pericol func�ionarea sistemului judiciar, astfel încât solu�iile 
trebuie s� se bazeze pe voin�a politic�. 

16. O condi�ie imperativ� a adopt�rii a legii unice de salarizare a bugetarilor, daca aceasta 
se va realiza �i îi va viza prin decizie politic� �i pe judec�tori, trebuie s� fie includerea în 
aceasta �i a celorlalte dou� puteri ale statutului, executiv� – Pre�edintele României, 
Guvern, respectiv legislativ� – senatori �i deputa�i, precum �i participarea 
reprezentan�ilor puterii judec�tore�ti la lucr�rile ce se vor desf��ura în acest sens. 

17. Pentru prima oar� într-un document public apar�inând instan�elor judec�tore�ti �i 
corpului judec�torilor sunt enun�ate principiile autoadministr�rii instan�elor �i 
descentraliz�rii administrative 

18. Adun�rile generale ale judec�torilor constituie organismele de reprezentare direct� �i 
autoadministrare a instan�elor, iar totalitatea acestora reprezint� corpul profesional al 
judec�torilor �i puterea judec�toreasc�. 

19. Autorit��ile publice, luând act de voin�a adun�rilor generale, trebuie s� îmbun�t��easc� 
cadrul juridic necesar desf��ur�rii în bune condi�ii a activit��ii adun�rilor generale, atât 
la nivelul instan�elor cât �i la nivelul  sistemului judiciar, inclusiv prin transferarea acelor 
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atribu�ii specifice administr�rii instan�elor ce acum se reg�sesc în exercitarea altor 
autorit��i sau institu�ii publice.  

20. Instan�ele însele, prin conducerile lor, au întreaga responsabilitate �i trebuie s� de�in� 
întreaga autoritate de a lua orice decizie administrativ� care afecteaz� în mod direct 
performan�a func�ion�rii instan�elor. 

21. Parlamentul, Guvernul României �i Consiliului Superior al Magistraturii trebuie s� se 
angajeze la modificarea corespunz�toare a legilor �i regulamentelor interne cu privire la 
atribu�iile Consiliului Superior al Magistraturii �i func�ionarea administrativ� a instan�elor, 
astfel încât, pe de o parte, s� se asigure func�ionarea eficient� a Consiliului Superior al 
Magistraturii în ce prive�te atribu�iile sale constitu�ionale referitoare la cariera 
magistra�ilor �i ap�rarea independen�ei justi�iei, iar pe de alt� parte s� asigure în 
practic� autoadministrarea descentralizat� a instan�elor judec�tore�ti, prin transferarea 
atribu�iilor specifice c�tre instan�ele judec�tore�ti.  

22. Atribu�iile Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la personalul auxiliar de 
specialitate �i conex trebuie eliminate, iar acesta s� se constituie, potrivit propriilor 
solicit�ri, într-un Ordin autonom, aflat sub coordonarea Ministerului Justi�iei �i 
Libert��ilor Cet��ene�ti. 
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5. SOLICITAREA ADRESAT� DE INSTAN�ELE JUDEC�TORE�TI C�TRE 
PRE�EDINTELE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII PENTRU 

CONVOCAREA ÎN �EDIN�� EXTRAORDINAR� A PLENULUI 

13 aprilie 2009 
 
 

Domnului judec�tor Virgil Andreie� 
Pre�edintele Consiliul Superior al Magistraturii 

 
V� rug�m ca în baza art. 13 alin 1 din Regulamentul de organizare �i func�ionare al 

Consiliului Superior al Magistraturii s� dispune�i convocarea de urgen�� a Plenului în 
�edin�� extraordinar� azi, 13 aprilie 2008, pentru adoptarea unei rezolu�ii privind starea 
financiar� a justi�iei.  

 
Vineri, 12.04.2009, a avut loc una dintre cele mai mari ac�iuni comune de protest ale 

instan�elor judec�tore�ti din România. Adun�rile Generale ale Judec�torilor din peste 45 de 
instan�e au fost convocate în �edin�e extraordinare pentru a dezbate �i aproba textul unui 
PROTEST prin care judec�torii, constitui�i în forma organizatoric� cea mai reprezentativ�, 
�i-au manifestat nemul�umirea categoric� fa�� de modul arbitrar în care Ministerul 
Justi�iei �i al Libert��ilor Cet��ene�ti în�elege s�-�i exercite atribu�iile de ordonator 
principal de credite. A�a cum s-a ar�tat, ultimele ordine emise de ministrul justi�iei, d-ul 
C�t�lin Marian Predoiu, la data de 9.04.2009 în leg�tur� cu sporul de 50% pentru risc �i 
suprasolicitare neuropsihic�, au creat grave dezechilibre în sistemul de salarizare din 
instan�e, ajungându-se la situa�ii absurde, în care regula devine inegalitatea salarial� pentru 
aceea�i activitate prestat�, în care colegi de instan�� sau chiar de complet primesc salarii 
diferite �i în care judec�torii de la instan�e inferioare primesc salarii mai mari decât cei de la 
instan�ele superioare. Starea general� de nemul�umire poate duce la consecin�e 
incalculabile. 

 
În �edin�a de Guvern din 11.04.2009 Guvernul a adoptat ordonan�a de urgen�� privind 

rectificarea bugetar� prin care bugetul Ministerului Justi�iei �i al Libert��ilor Cet��ene�ti a 
fost redus cu 61,2 milioane lei, atât la cheltuielile de personal cât �i la cheltuielile cu bunuri 
�i servicii. A�a cum chiar ministrul C�t�lin Predoiu ar�ta într-o scrisoare f�cut� public� de 
Mediafax la 11.04.2009, revizuirea în minus va duce la blocarea instan�elor. De 
asemenea, suspendarea angaj�rilor prin efectele Ordonan�ei de urgen�� privind reducerea 
cheltuielilor bugetare va pune practic în imposibilitate Consiliul Superior al Magistraturii s� 
respecte principalele direc�ii de ac�iune din Strategia C.S.M. în domeniul resurselor umane, 
la elaborarea c�reia au fost avute în vedere constat�rile, criticile �i recomand�rile din 
Raportul intermediar al Comisiei Europene, din 12 februarie 2009. 

 
Ave�i mai jos lista instan�elor care au adoptat vineri textul protestului în cadrul Adun�rilor 

generale special convocate pentru asta �i pe care ulterior l-au transmis Ministerului Justi�iei 
�i Libert��ilor Cet��ene�ti.  

 



Curtea de Apel Oradea 
Curtea de Apel Suceava 
Tribunalul Cluj 
Tribunalul Vrancea 
Tribunalul Hunedoara 
Tribunalul Vaslui 
Tribunalul Boto�ani 
Tribunalul Ia�i 
Tribunalul Neam� 
Tribunalul Gala�i 
Tribunalul Mure� 
Tribunalul Giurgiu 
Tribunalul Suceava 
Tribunalul Mehedin�i 
Tribunalul Prahova 
Tribunalul Tulcea 
Judec�toria Moine�ti 
Judec�toria Sighi�oara 
Judec�toria Reghin 
Judec�toria Craiova 
Judec�toria Târgovi�te 
Jud. sect. 3 Bucure�ti 
Judec�toria N�s�ud 
Judec�toria Giurgiu 
Judec�toria Zal�u 
Judec�toria Dej 

Judec�toria Pa�cani 
Judec�toria Târgovi�te 
Judec�toria Târgu C�rbune�ti 
Judec�toria Motru 
Judec�toria Oradea 
Judec�toria Ha�eg 
Judec�toria Gherla 
Judec�toria Vatra Dornei 
Judec�toria Bra�ov 
Judec�toria Medgidia 
Judec�toria sect. 2 Bucure�ti 
Judec�toria Slobozia 
Judec�toria Fete�ti 
Judec�toria Bolintin Vale 
Judec�toria Gala�i 
Judec�toria Miercurea Ciuc 
Judec�toria Bicaz 
Judec�toria Deva 
Judec�toria Huedin 
Judec�toria Br�ila 
Judec�toria Petro�ani 
Judec�toria Topli�a 
Judec�toria Tulcea 
Judec�toria sect. 6 Bucure�ti 

 
Formele spontane de manifestare a nemul�umirii instan�elor vor continua �i ast�zi, 

13.04.2009. 
Fa�� de acestea v� rug�m s� dispune�i convocarea de urgen�� a Plenului în �edin�� 

extraordinar� pentru adoptarea unei REZOLU�II în leg�tur� cu starea de colaps economic în 
care se afl� sistemul judiciar care s� con�in� cel pu�in urm�toarele puncte:  

 
1. acordarea sporului de 50% pentru risc �i suprasolicitare neuropsihic� 

nediscriminatoriu tuturor judec�torilor, potrivit prevederilor Hot�rârii I.C.C.J. nr. 
21/2008;  

2. stabilirea unui termen limit� pentru elaborarea �i adoptarea unei legi de salarizare 
în sistemul judiciar care s� elimine toate diferen�ele discriminatorii de salarizare; 

3. acceptarea reprezentan�ilor judec�torilor la grupul de lucru pe legea unic� de 
salarizare; 

4. trecerea bugetului instan�elor de la Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti la 
Consiliul Superior al Magistraturii sau Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie; 

5. necesitatea stabilirii unui prag minim pentru bugetul Justi�iei de cel pu�in 1% din 
PIB. 

 
V� rug�m de asemenea s� stabili�i un calendar pentru convocarea tuturor adun�rilor 

generale ale instan�elor din �ar� în vederea aprob�rii acestei Rezolu�ii, în termenul cel mai 
scurt cu putin��. 
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6. REZOLU�IA 

PRIVIND STAREA FINANCIAR� �I SITUA�IA ADMINISTRATIV� A INSTAN�ELOR 
JUDEC�TORE�TI �I PARCHETELOR DE PE LÂNG� INSTAN�ELE JUDEC�TORE�TI 

27 aprilie 2009 

 

Adun�rile Generale ale judec�torilor �i procurorilor din România, 

 

Având în vedere dispozi�iile art. 124 alineat 3 din Constitu�ia României, republicat�, potrivit 
c�rora judec�torii sunt independen�i �i se supun numai legii; 

Având în vedere dispozi�iile art. 3 din Legea 303/2004 privind statutul judec�torilor �i 
procurorilor, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, potrivit c�rora procurorii 
numi�i de Pre�edintele României sunt independen�i ; 

�inând cont de faptul c�, în condi�iile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 304/2004 privind 
organizarea judiciar�, republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare, puterea 
judec�toreasc� se exercit� de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie �i de celelalte instan�e 
judec�tore�ti stabilite de lege, c� orice persoan�, organiza�ie, autoritate sau institu�ie este 
datoare s� respecte independen�a judec�torilor �i c� se recunoa�te Pre�edintelui Înaltei Cur�i 
de Casa�ie �i Justi�ie calitatea de reprezentant legal �i legitim al puterii judec�tore�ti;  

Realizând c� exist� o strâns� dependen�� între finan�area �i administrarea instan�elor �i 
parchetelor �i principiile Conven�iei europene privind drepturile �i libert��ile fundamentale ale 
omului, accesul la justi�ie �i dreptul la un proces echitabil, care sunt garantate corespunz�tor 
numai dac� o cauz� poate fi solu�ionat� într-un termen rezonabil, de c�tre o instan�� care 
dispune de fondurile �i resursele adecvate pentru a putea func�iona eficient; 

Din perspectiva angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea 
Europeana �i ulterior; 

Luând act de principiile independen�ei administrative �i a independen�ei financiare a 
instan�elor judec�tore�ti, consacrate de art. 7 din Principiile de Baz� ale Independen�ei Justi�iei 
adoptate de ONU în 1985, de art. 3 din Recomandarea nr. (94)12 privind independen�a, 
eficien�a �i rolul judec�torilor adoptat� de Comitetul Mini�trilor din cadrul Consiliului Europei, 
de art. 14 din Statutul Universal al Judec�torilor adoptat de Uniunea Interna�ional� a 
Magistra�ilor în 1999, de pct. 1.8 din Carta European� privind Statutul Judec�torilor adoptat� 
sub egida Consiliului Europei în 1998 �i de pct. 8 �i 9 din Codul Standardelor Minime de 
Independen�� a Justi�iei adoptat de International Bar Association în 1982;  

Afirm� în mod ferm necesitatea autoguvern�rii instan�elor judec�tore�ti, �i adopt� prezenta 

 

R E Z O L U � I E 

privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor judec�tore�ti �i 
parchetelor de pe lâng� instan�ele judec�tore�ti 

 

FINAN�AREA PUTERII JUDEC�TORE�TI 
  1. Adun�rile generale ale judec�torilor �i procurorilor solicit� ferm ca atribu�iile 
referitoare la gestionarea bugetului instan�elor s� fie preluate de îndat� de puterea 
judec�toreasc�, prin Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, potrivit dispozi�iilor legale, în 
prezent suspendate. 



38 

 

 2. Pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie �i ministrul justi�iei �i libert��ilor 
cet��ene�ti vor adopta un calendar  de trecere a gestiunii bugetare c�tre puterea 
judec�toreasc� pe parcursul anului 2009. 

 3. Adun�rile generale cer ca atât în legea bugetului de stat, cât �i în legea organiz�rii 
judiciare s� se prevad�, cel mai târziu începând cu 01.01.2010, un prag minim pentru bugetele 
cumulate ale justi�iei, respectiv bugetul instan�elor judec�tore�ti �i bugetul parchetelor exprimat 
în minim 1% din produsul intern brut pe economie. 

 4. Adun�rile generale solicit� modificarea dispozi�iilor legale în sensul ca sumele provenite 
din taxele judiciare de timbru �i cheltuielile judiciare avansate de stat în procesele penale, 
amenzile judiciare �i orice alte asemenea sume s� fie cuprinse în bugetele instan�elor 
judec�tore�ti �i al parchetelor. Ca atare, este necesar ca Parlamentul sau Guvernul României 
s� intervin� de urgen�� pentru a adopta un act normativ prin care s� recunoasc� finalitatea 
real� a taxelor judiciare de timbru, respectiv de finan�are a bugetului justi�iei pentru a garanta 
func�ionarea acesteia în folosul societ��ii în conformitate cu standardele stipulate de articolul 6 
al Conven�iei europene privind drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului, sumele astfel 
colectate urmând s� fie v�rsate bugetului justi�iei. 

   

STATUTUL JUDEC�TORILOR �I PROCURORILOR 
 5. Adun�rile generale solicit� ferm autorit��ilor statului asumarea public� �i recunoa�terea 
standardului universal al independen�ei judec�torilor �i procurorilor, în principal în ce prive�te 
garantarea �i respectarea într-un mod transparent, stabil �i previzibil a siguran�ei, remunera�iei 
corespunz�toare, a condi�iilor de munc�, a pensiilor �i a vârstei de pensionare a judec�torilor 
�i procurorilor. 

 6. Adun�rile generale ale judec�torilor �i procurorilor solicit� Guvernului eliminarea de 
urgen�� a discrepan�elor �i discrimin�rilor salariale pentru personalul din cadrul instan�elor 
judec�tore�ti �i parchetelor, prin plata sporului de risc �i suprasolicitare neuropsihica, 
recunoscut inclusiv prin Decizia nr. 21/10.03.2008 a Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. 

 7. Adun�rile generale solicit� Guvernului respectarea tuturor hot�rârilor judec�tore�ti, ca o 
condi�ie intrinsec�  a func�ion�rii statului de drept, inclusiv în materia drepturilor salariale. 

 8. Adun�rile generale solicit� ca reglement�rile în materia salariz�rii personalului din 
justi�ie s� fie elaborate în acord cu standardele interna�ionale în materie, dup� consultarea �i 
participarea reprezentan�ilor autorit��ii judec�tore�ti. 

 9. Autoritatea judec�toreasc�, prin pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, 
Pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii �i Procurorul general al Parchetului de pe 
lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, �i celelalte dou� puteri ale statului, executiv�, prin 
Primul-ministru, respectiv legislativ�, prin Pre�edin�ii celor dou� camere ale Parlamentului, cu 
medierea Pre�edintelui României sunt chemate s� adopte o declara�ie comun� prin care s� 
garanteze stabilitatea �i previzibilitatea  statutului judec�torilor �i procurorilor.  

 

AUTOADMINISTRAREA �I DESCENTRALIZAREA ADMINISTRATIV� 
 10. Adun�rile generale considera c� se impune modificarea  prevederilor legislative în 
sensul instituirii principiilor autoadministr�rii �i descentraliz�rii administrative pentru asigurarea 
func�ionarii eficiente a instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor. 

 

Adun�rile generale ale judec�torilor �i procurorilor instan�elor judec�tore�ti din România, 
odat� cu adoptarea prezentei Rezolu�ii, solicit� Pre�edin�iei, Guvernului, Parlamentului 
României, Consiliului Superior al Magistraturii, celorlalte autorit��i publice,  s� promoveze �i s� 
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garanteze, inclusiv prin m�suri de ordin legislativ �i administrativ, rolul judec�torilor �i 
procurorilor în statul de drept, privi�i individual, cât �i al autorit��ii  judec�tore�ti în ansamblul 
s�u, în coordonatele principiilor, asumate prin textul de fa��.  

Adun�rile generale ale judec�torilor �i procurorilor solicit� pre�edintelui Consiliului Superior 
al Magistraturii s� sesizeze Curtea Constitu�ional� pentru solu�ionarea conflictului juridic de 
natur� constitu�ional� dintre puterea judec�toreasc� �i celelalte puteri ale statului, având în 
vedere nerespectarea dispozi�iei legale privind avizul conform la adoptarea �i rectificarea 
bugetului de stat, precum �i lipsa avizelor în adoptarea �i modificarea mai multor acte 
normative care vizeaz� activitatea puterii judec�tore�ti. 

Adun�rile generale ale judec�torilor �i procurorilor î�i rezerv� dreptul de a se adresa 
organismelor interna�ionale în situa�ia în care autorit��ile na�ionale nu vor da curs solicit�rilor 
formulate prin prezenta rezolu�ie. 
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7. DEMNITATE PRIN REFORM� ÎN SISTEMUL JUDICIAR, ÎN BENEFICUL 
CET��ENILOR (U.N.J.R.) 

15 iulie 2009 
 

Atacurile publice �i decredibilizarea justi�iei, precum �i sl�birea acestui pilon important 
al statului de drept prin subfinan�area cronic�, sunt îndreptate împotriva cet��eanului 
însu�i, care nu poate fi ap�rat împotriva abuzurilor de orice fel de c�tre o justi�ie slab�, 
ci numai de c�tre o justi�ie puternic� �i independent�. 

 
Uniunea Na�ional� a Judec�torilor din România consider� c� sistemul judiciar are 

nevoie de o restructurare care s� se axeze în jurul urm�toarelor direc�ii de reform�: 
o asigurarea unui cadru legal coerent, 
o introducerea unor norme de procedur� care s� asigure celeritatea actului de justi�ie, 
o asigurarea unei leg�turi coerente între nivelul instan�elor �i complexitatea cauzelor 

care le revin spre solu�ionare, inclusiv prin introducerea unui filtru administrativ, 
o noi reguli de organizare judiciar� care s� permit� solu�ionarea unui num�r rezonabil de 

cauze într-un interval de timp determinat. 
o un mod de administrare eficient, inclusiv de ordin financiar, care s� asigure o marj� de 

autonomie �i independen�� instan�elor. 
 
Sistemul judiciar nu a beneficiat de nici o strategie privind direc�ii de ac�iune sau 

m�suri pentru a asigura o func�ionare eficient�, devenind subiect de campanie 
electoral� al unei clase politice care nu dore�te reformarea acestuia.  

 
Lipsa acestei strategii se resimte în m�surile haotice ale M.J.L.C. inclusiv în ce prive�te 

plata sporului de risc �i solicitare neuropsihic�. Aceast� situa�ie treneaz� din martie 2008, 
moment de la care se impunea a se adopta o legisla�ie coerent�, prin care acesta s� fie 
legiferat ori s� fie abrogat �i s� fie asigurat� o indemniza�ie corespunz�toare responsabilit��ii 
magistra�ilor. 

Înc�rc�tura de dosare, lipsa de spa�iu corespunz�tor, lipsa unui cadru legal stabil �i coerent 
pentru solu�ionarea cauzelor, a unor reglement�ri pentru a degreva judec�torii de cauzele ce 
trebuie solu�ionate administrativ, l�sând loc cauzelor complexe, în ac�iunile legislativului �i 
executivului de a arunca asupra puterii judec�tore�ti blamul pentru înc�lc�ri ale CEDO în 
condi�iile în care culpa nu apar�ine acestora, au determinat reac�ia magistra�ilor.  

Un judec�tor solu�ioneaz� s�pt�mânal un num�r cuprins între 60 �i 120 de dosare, aceasta 
însemnând o presiune inuman� asupra acestuia.  

Procedurile sunt reglementate de a�a natur� încât împiedic� judecarea cu celeritate a 
majorit��ii cauzelor, oricât de mult efort ar depune judec�torul pentru a le solu�iona rapid. 
Volumul extrem de mare de munc� pe judec�tor duce la epuizare, lips� de timp, act de justi�ie 
în detrimentul justi�iabilului. 

Mult a�teptata modificare a normelor de procedur� nu confer� magistra�ilor siguran�a 
rezolv�rii problemelor privind volumul de munc� �i celeritatea actului de justi�ie, în condi�iile în 
care nu exist� un studiu de impact cu privire la necesarul de resurse umane la nivelul fiec�rei 
instan�e. 

Condi�iile reale de munc� într-o instan�� se caracterizeaz� prin: lips� de personal, sedii 
insalubre, neigienizate, f�r� spa�iu corespunz�tor, situa�ia fiind cunoscut� de autorit��i 
incapabile s� gestioneze sumele alocate. 

În contextul în care efortul uman �i profesional al magistra�ilor de a men�ine activitatea de 
judecat� la un nivel european a crescut, dezinteresul celorlalte puteri a fost constant, iar prin 
atacuri directe împotriva statutului magistra�ilor a fost influen�at� în mod negativ �i total fals 
opinia public�.  
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Atacurile publice �i decredibilizarea justi�iei sunt îndreptate împotriva cet��eanului însu�i, 
care nu poate fi ap�rat împotriva abuzurilor de orice fel de c�tre o justi�ie slab�, ci numai de 
c�tre o justi�ie puternic� �i independent�. 

Dat� fiind aceast� întreag� situa�ie, în�elegem s� aducem la cuno�tin�a opiniei 
publice solicit�rile judec�torilor �i invit�m pe reprezentan�ii puterii executive, în special 
pe domnul prim-ministru Emil Boc �i pe domnul ministru C�t�lin Predoiu, în prezen�a 
reprezentan�ilor judec�torilor, la tratative pe marginea acestora, în vederea stabilirii 
unei strategii clare privind sistemul judiciar. 
 

PE TERMEN SCURT, PÂN� LA 01.09.2009, 
JUDEC�TORII SOLICIT�: 

 
1. Elaborarea urgent� a unei strategii privind sistemul judiciar  
2. Recunoa�terea justi�iei drept domeniu strategic. Justi�ia este singurul domeniu 

supus mecanismului de cooperare �i verificare al Comisiei Europene. 
3. Alocarea imediat� a sumelor reprezentând taxe judiciare de timbru de la bugetele 

locale la bugetul MJLC, în vederea finan��rii activit��ii instan�elor - taxele de timbru �i 
timbrul judiciar trebuie s� revin� ca surs� bugetar� a justi�iei printr-o ordonan�� de urgen�� 
emis� de Guvernul României. Asemenea este situa�ia altor sume precum amenzile judiciare.  

4. Verificarea imediat� a modului de distribuire a resurselor financiare prin 
intermediul M.J.L.C. c�tre autorit��ile �i institu�iile finan�ate din acest buget 

5. Eliminarea acord�rii premiilor, stimulentelor �i procentelor legale din timbrul 
judiciar magistra�ilor �i personalului asimilat din Ministerul Justi�iei �i CSM �i utilizarea 
sumelor pentru finan�area activit��ii instan�elor. 

6. Eliminarea sporului de conducere pe care îl primesc directorii din M.J.L.C. dac� 
sunt magistra�i sau asimila�i acestora. 

7. Devansarea pân� la 01.01.2010 a pl��ii tran�ei restan�elor salariale stabilite pentru 
anul 2010 prin O.U.G. 71/2009.  

8. Înl�turarea discrimin�rilor produse în remunerarea magistra�ilor, pentru drepturi 
stabilite pe viitor, în ce prive�te diverse sporuri �i indemniza�ii, prin adoptarea urgent� a 
unor modific�ri legislative de substan�� în materia salariz�rii magistra�ilor. 

 
 

ELEMENTE NECESAR A FI AVUTE ÎN VEDERE ÎN ELABORAREA 
STRATEGIEI PRIVIND SISTEMUL JUDICIAR 

 
 
Pe termen mediu: 01.01.2010 
 
1. Trecerea bugetului instan�elor judec�tore�ti la I.C.C.J.. Emiterea imediat� a unei 

hot�râri de guvern prin care s� se stabileasc� etapele necesare prelu�rii bugetului de la MJLC 
2. Constituirea unui buget propriu, neaflat sub administrarea puterii executive. Criza 

financiar� implic� necesitatea stabilirii unor priorit��i în privin�a folosirii fondurilor publice, astfel 
încât justi�iei s� i se acorde un procent de 1% din PIB. În prezent Ministerului Turismului i-
a fost alocat un procent dublu în raport de Ministerul Justi�iei.  

2.1 Determinarea bugetului instan�elor �i parchetelor, prin asocierea autorit��ii 
judiciare la determinarea necesarului bugetar 

2.2 Autonomia financiar� a instan�elor: negocierea sumelor pentru justi�ie cu 
repartizarea pe instan�e, în func�ie de o proiec�ie a num�rului de dosare care vor fi solu�ionate 
de fiecare instan�� (previziune realizata de conducerea respectivei instan�e). 

3. 3.1 Evaluarea volumului de munc� 
3.2 Modificarea Regulamentului de ordine interioar� al instan�elor, în vederea stabilirii 

unui management corect al �edin�ei de judecat� �i al dosarelor. 
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4. Reorganizarea instan�elor judec�tore�ti pentru a r�spunde nevoilor cet��enilor 

o Redistribuirea posturilor rezultate din pension�ri de la instan�ele superioare 
(cur�i de apel, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie) c�tre instan�ele inferioare 
supraaglomerate (judec�torii, tribunale). O ra�ionalizare a instan�elor se impune cu atât 
mai mult pe termen lung, spre a evita un colaps al sistemului judiciar, fa�� de posibilele 
modific�ri ale Codurilor de procedur� civil� �i penal� în materia competen�ei. Efectuarea 
unor studii de impact necesare în vederea aplic�rii noilor coduri de procedur� civil� �i 
penal�. 

o Personal auxiliar suficient, astfel încât un grefier s� lucreze cu un singur 
judec�tor. 

o Un jurist-documentarist cu rol de a asista judec�torul (c�utarea de acte 
normative incidente cauzei, inclusiv practica, verificarea jurispruden�ei, preg�tirea 
draftului hot�rârilor simple etc. dup� modelul law-clerks din sistemul anglo-saxon) sau 
suplimentarea num�rului de dactilografi în instan�ele cu volum mare de munc�. 

o Reconsiderarea politicii de resurse umane la nivelul Consiliului Superior al 
Magistraturii �i Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, constând în 
încadrarea cu statut permanent a posturilor cu speciali�ti în diferitele domenii de 
expertiz�. Reducerea schemelor de personal a C.S.M. �i M.J.L.C. 

o Înl�turarea deta��rii judec�torilor la alte autorit��i publice altele decât 
instan�ele judec�tore�ti �i Institutul Na�ional al Magistraturii: birourile electorale, 
Oficiul Registrului Comer�ului etc. Acestea s-au realizat în condi�ii lipsite de 
transparen��, f�r� evaluarea necesarului de personal la institu�iile implicate �i f�r� 
verificarea ariei de expertiz� solicitat� de institu�ia la care se face deta�area. Indiferent 
de domeniul de activitate, (statistic� judiciar�, resurse umane, informare public�, rela�ii 
cu presa, planificare �i execu�ie bugetar�, elaborare strategii de dezvoltare, cooperare 
judiciar� interna�ional�), institu�ia deta��rii a transformat sistemul judiciar într-o veritabil� 
baz� de resurse umane. 

o Interdic�ia prin lege a numirii ca magistra�i a fo�tilor avoca�i în localitatea în 
care ace�tia au profesat. În condi�iile existen�ei unor incompatibilit��i privind calitatea de 
avocat a fo�tilor magistra�i, legiuitorul a “omis” includerea unor incompatibilit��i constând 
în interdic�ia numirii ca magistra�i a fo�tilor avoca�i în localitatea în care ace�tia au 
profesat. Este necesar� introducerea unei reglement�ri în acest sens. În argumentarea 
acestei solicit�ri, trebuie avut� în vedere expunerea de motive la Carta European� a 
Statutului Judec�torilor, în care se arat� c� “un avocat nu poate fi repartizat imediat ca 
judec�tor în ora�ul în care au profesat anterior ca avocat”, pe acela�i considerent pentru 
care “un judec�tor nu poate fi repartizat la tribunalul dintr-un ora� al c�rui primar este 
so�/so�ie, tat� sau mam� a respectivei persoane”. 

o Reducerea cuantumului onorariilor pentru avoca�ii din oficiu. Spre exemplu, 
onorariul pentru un avocat din oficiu este acela�i, indiferent dac� dosarul se finalizeaz� la 
primul termen sau nu. Onorariul pentru asisten�a juridic� oferit� în week-end este dublu 
fa�� de cel normal, de�i magistratul care particip� în aceea�i cauz� nu beneficiaz� de nici 
un spor pentru aceea�i ra�iune. 

 
Pe termen lung: 01.01.2011 
 
1. M�suri de fluidizare a proceselor de judecat� 
1.1 Introducerea sistemelor alternative de solu�ionare a litigiilor, cu obligativitatea 

parcurgerii acestora, în cauze de o însemn�tate redus� �i sus�inerea financiar� de c�tre stat a 
costurilor pe care le implic�, pentru a încuraja într-o prim� faz� parcurgerea de c�tre p�r�i a 
acestei proceduri, punerea efectiv� în aplicare a reglement�rilor legale privind medierea.  
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1.2 Simplificarea procedurilor �i reconsiderarea c�ilor de atac, în raport de 
complexitatea cauzelor, cu stabilirea unui filtru de admisibilitate sau oportunitate, f�r� a fi 
înc�lcat dreptul la o cale efectiv� de atac 

1.3 Instituirea �i în cauzele civile a obliga�iei de plat� a cheltuielilor de judecat� avansate de 
stat, utilizarea cel pu�in a unei p�r�i din veniturile încasate la Registrul Comer�ului pentru 
finan�area activit��ii instan�elor, m�rirea taxelor judiciare de timbru acolo unde acestea sunt 
derizorii ori calcularea taxelor de timbru la valoare acolo unde se impune, ex. partaj, m�rirea 
taxelor pentru c�ile de atac. 

1.4 Reorganizarea de urgen�� a corpului exper�ilor judiciari astfel încât judec�torii s� 
beneficieze de servicii rapide, expertize de calitate �i pertinente. 

 
2. Elaborarea unei strategii privind ameliorarea condi�iilor de munc� din cadrul 

instan�elor 
a. Evaluarea situa�iei tuturor sediilor de instan�e �i parchete. Finalizarea �i urgentarea 

lucr�rilor finan�ate prin programe derulate de Banca Mondial�. 
b. Desfiin�area instan�elor cu un volum de activitate sub 1500 dosare pe an. 
c. Afi�area electronic� a listei dosarelor �i eviden�ierea cauzei care este în curs de 

solu�ionare �i acelora care urmeaz� pe un tablou în exteriorul s�lilor de �edin�� pentru a 
descongestiona s�lile de judecat� 

 
3. Obligativitatea consult�rii efective a C.S.M. �i a asocia�iilor profesionale ale 

magistra�ilor în procesul formul�rii/elabor�rii politicilor publice în justi�ie �i în materia 
adopt�rii de acte normative de interes pentru sistemul judiciar. O consultare efectiv�, �i 
nu formal�, prin reglementarea unor termene precise în care trebuie comunicate punctele de 
vedere ori avizele (în cazul C.S.M.). Dac� într-adev�r se dore�te consultarea C.S.M. sau a 
asocia�iilor profesionale este absolut necesar ca proiectul de act normativ s� le fie comunicat 
acestora în termene utile pentru a se putea prezenta puncte de vedere pertinente �i nu a�a 
cum se practic�, din p�cate, în consultarea magistra�ilor pe diferite aspecte 
administrative/organizatorice �i nu numai, adic� „de azi pe mâine”.  

 
4. Reorganizarea categoriei personalului de specialitate juridic� asimilat 

judec�torilor �i procurorilor. 
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8. PETI�IA DEMNIT��II, 

ADRESAT� DOMNULUI MINISTRU AL JUSTI�IEI �I LIBERT��ILOR CET��ENE�TI, 

CAT�LIN MARIAN PREDOIU 

25 iunie 2009 
 
Domnule ministru,  
Constat�m agravarea f�r� precedent în istoria de dup� 1989 a situa�iei sistemului judiciar, 

pe de o parte ca urmare a neputin�ei complete a Ministerului Justi�iei de a-i gestiona 
corespunz�tor interesele, iar pe de alt� parte datorit� toler�rii �i deseori aliment�rii atacurilor 
publice �i mesajelor guvernamentale la adresa siguran�ei �i stabilit��ii statutului judec�torilor.  

  
Instan�ele judec�tore�ti se afl� deja în pragul haosului, atât datorit� epuiz�rii resurselor 

materiale necesare pentru func�ionarea lor curent�, cât �i datorit� ac�iunilor guvernamentale �i 
ministeriale incoerente �i agresive cu privire la statutul �i drepturile judec�torilor.  

    
Domnule ministru,  
Sunte�i direct r�spunz�tor pentru situa�ia actual� din justi�ie, atât pentru blocajul 

func�ional iminent al instan�elor cât �i pentru tensiunile sociale acumulate �i care pot 
exploda oricând, cu consecin�e imprevizibile pentru societatea româneasc�. 

  
Lipsa de determinare în ap�rarea intereselor sistemului judiciar, dezinteresul manifest 

pentru situa�ia concret� a instan�elor �i drepturile judec�torilor, lipsa oric�rei autorit��i în 
Guvernul României, evidenta lips� de sprijin politic din partea partidelor aflate la Guvernare, 
atitudinea sfid�toare �i pedagogic� cu care trata�i judec�torii, au f�cut ca ast�zi s� fi�i ministrul 
unui cazan în plin� fierbere.  

  
 Domnule ministru,  
Ve�i r�mâne cu siguran�� în memoria noastr� ca ministrul care nu a vizitat m�car o singur� 

instan�� în întregul s�u mandat, ca ministrul care a pledat la Curtea Constitu�ional� împotriva 
intereselor evidente ale propriului s�u sistem �i ca ministrul care, în schimbul adopt�rii unor 
coduri, a consim�it la desfiin�area demnit��ii instan�elor, aduse în situa�ia de a organiza chete 
pentru plata materialelor necesare ori de a se umili în fa�a furnizorilor de servicii pentru 
p�suirea datoriilor.  

  
 Domnule ministru,  
Constat�m c� activitatea dvs. ca ministru al justi�iei este catastrofal� pentru sistemul de 

instan�e din România.  
  
V� aducem la cuno�tin�a c� judec�torii nu mai au nici o a�teptare pozitiv� de la mandatul 

dvs., având convingerea c� nu sunte�i în stare s� rezolva�i problema crizei acute din justi�ie, ci 
doar eventual s-o agrava�i pân� la punctul de unde nu va mai exista cale de întoarcere.  

  
V� solicit�m s� ave�i decen�a de a recunoa�te dvs. în�iv� c� nu pute�i face nimic pentru 

îmbun�t��irea situa�iei �i împiedicarea blocajului general a activit��ii instan�elor care se anun��.  
  
V� solicit�m s� evalua�i onest riscurile privind distrugerea definitiv� a justi�iei prin 

continuarea mandatului dvs., s� ne mai da�i nou� �i instan�elor o ultim� �ans� �i s� lua�i 
singura m�sur� ce v-a mai r�mas �i care în acela�i timp poate însemna o speran�� pentru 
sistemul judiciar, aceea de a v� înainta neîntârziat demisia de onoare. 
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9.  PROTESTUL 

JUDEC�TORIEI SECTORULUI 1 BUCURE�TI 

6 iulie 2009 

Având în vedere direc�ia spre care se îndreapt� sistemul judiciar din România,  

Luând act c� managerii acestui sistem, respectiv Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor 
Cet��ene�ti �i Consiliul Superior al Magistraturii, nu au întreprins ac�iuni concrete pentru: 

-  asigurarea efectu�rii în România a unui act de justi�ie european ale c�rui exigen�e 
judec�torul român este chemat a le îndeplini; 

-  asigurarea unui volum optim de munc�; 
- asigurarea unei salariz�ri corespunz�toare, coerente, previzibile, a�a cum în 

nenum�rate rânduri a recomandat Consiliul Consultativ al Judec�torilor Europeni �i 
Comitetul Mini�trilor din cadrul Consiliului Europei; 

�inând seama de condi�iile inumane de munc� de la nivelul acestei instan�e care 
favorizeaz� în mod obiectiv �i iresponsabil s�vâr�irea nedoritelor erori judiciare, întârzierea 
solu�ion�rii cauzelor, întârzierea în redactarea hot�rârilor judec�tore�ti pronun�ate, 

Observând c� hot�rârile judec�tore�ti nu mai au în România, care se pretinde stat de 
drept, niciun efect, fiind înc�lcate, nesocotite în mod iresponsabil de cei în contradictoriu cu 
care au fost date, debitori care î�i e�aloneaz� singuri, prin acte unilaterale, datoriile ce le revin 
prin lege �i prin hot�râri judec�tore�ti date în numele legii, 

Luând act c� în România drepturile salariale ale magistra�ilor, prev�zute de lege, 
recunoscute prin hot�râri judec�tore�ti, sunt invalidate prin ordine, circulare, acte 
administrative ce nu s-ar justifica decât în scopul aplic�rii legii, iar nu contra legem, 

Judec�torii din cadrul Judec�toriei Sectorului 1 Bucure�ti au decis ca, începând cu 
data de 07.07.2009, s� nu mai participe la denigrarea actului de justi�ie �i, fa�� de toate 
cele de mai sus, judec�torii din cadrul Judec�toriei Sectorului 1 Bucure�ti au decis ca, 
începând cu data de 07.07.2009, s� nu mai între în �edin�ele de judecat� pân� la 
momentul la care cei responsabili de sistemul justi�iei nu vor veni cu m�suri concrete 
pentru garantarea unui act de justi�ie european, înf�ptuit de un judec�tor european, 
potrivit tuturor avizelor �i recomand�rilor europene. 
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10.  MINUTA  

ÎNTÂLNIRII DE LA SEDIUL CUR�II DE APEL BUCURE�TI 

8 iulie 2009 

Având în vedere 

Lipsa unor condi�ii decente de lucru în instan�e, în birouri �i în s�lile de judecat� (spa�ii 
igienizate corespunz�tor, climatizarea s�lilor de judecat� �i a birourilor), 

Intensificarea atacurilor la adresa statutului magistra�ilor, prin rectific�ri bugetare negative, 
care afecteaz� atât calitatea actului de justi�ie, cât �i stabilitatea profesiei, ca urmare a 
remuner�rii deficitare a judec�torilor, 

Înc�rc�tura de dosare pe care judec�torii le au de solu�ionat în perioada vacan�ei 
judec�tore�ti �i lipsa m�surilor efective pentru asigurarea unui act de justi�ie de calitate �i în 
termene rezonabile, 

Lipsa fondurilor instan�elor judec�tore�ti pentru materiale consumabile (hârtie, toner pentru 
imprimant� etc.) �i pentru comunicarea actelor de procedur�, 

Participan�ii au c�zut de acord asupra urm�toarelor puncte: 

1. Reprezentan�ii instan�elor �i asocia�iilor profesionale au hot�rât sus�inerea atitudinilor 
de protest ale judec�torilor �i personalului auxiliar din instan�ele din Bucure�ti. 

2. Se solicit� judec�torilor din cadrul tuturor instan�elor asumarea acestei forme de 
protest, prin întreruperea activit��ii începând de joi, 09.07.2009, zilnic, câte 3 ore, pentru 
o perioad� nedeterminat�. 

Formele de protest vor continua pân� la solu�ionarea problemei finan��rii justi�iei, alte 
modalit��i urmând a fi avute în vedere ulterior. 

3. Se solicit� ordonatorilor secundari �i ter�iari de credite s� refuze calcularea 
cererilor de deschidere de credite lunare, începând cu luna iulie 2009, f�r� luarea în 
considerare a sporului de 50% pentru risc �i suprasolicitare neuropsihic�. Se solicit�, de 
asemenea, acestora s� ac�ioneze în justi�ie împotriva deschiderilor de credite par�iale, 
insuficiente pentru asigurarea func�ion�rii curente a activit��ii instan�elor. 

4. To�i judec�torii, care consider� c� li s-au înc�lcat drepturile, prin neexecutarea unor 
hot�râri judec�tore�ti irevocabile, vor completa individual �i vor depune organizat, într-un 
interval de o s�pt�mân�, ce va fi anun�at ulterior, plângeri împotriva Statului Român, 
îndreptate c�tre Curtea European� a Drepturilor Omului. 

5. Având în vedere blocarea reformelor din sistemul judiciar, agravarea situa�iei resurselor 
materiale �i umane, se solicit� Comisiei Europene p�strarea mecanismului de cooperare 
�i verificare privind reforma justi�iei în coordonatele aplicate în prezent. 

6. Se solicit� implicarea I.C.C.J., în calitate de reprezentant al puterii judec�tore�ti, 
prin convocarea Adun�rii generale a judec�torilor, la care s� participe reprezentan�i ai 
tuturor adun�rilor generale ale instan�elor din România, pentru a adopta un plan de 
m�suri concrete cu privire la starea sistemului judiciar. 
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7. Se recomand� judec�torilor contestarea individual� a modului de stabilire a 
drepturilor salariale, prin formularea contesta�iei prev�zute de art. 36 din O.U.G. nr. 
27/2006 privind salarizarea �i alte drepturi ale judec�torilor, procurorilor �i altor categorii 
de personal din sistemul justi�iei, în perioada imediat urm�toare comunic�rii flutura�ilor privind 
indemniza�ia lunar�. 

8. Asocia�iile profesionale recomand� instan�elor luarea tuturor m�surilor pentru a se 
degreva judec�torii titulari ai completelor de judecat�, cu înc�rc�tur� mare, de 
exercitarea unor activit��i administrative suplimentare. 

9. Se solicit� judec�torilor din cadrul tuturor instan�elor s� refuze participarea în 
cadrul birourilor, sec�iilor �i comisiilor electorale ce se vor înfiin�a în vederea 
desf��ur�rii alegerilor preziden�iale. 

Asocia�iile profesionale vor hot�rî dac� este necesar� formularea unei plângeri penale 
împotriva ministrului justi�iei �i a ministrului finan�elor publice, pentru s�vâr�irea unor 
infrac�iuni de serviciu, precum �i sesizarea Comisiilor parlamentare de anchet�, context în 
care este necesar� demiterea ministrului justi�iei, pentru administrarea deficitar� a 
finan�elor justi�iei. 
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11.  CRONICA UNEI MOR�I ANUN�ATE: SITUA�IA FINANCIAR� REAL� A 
INSTAN�ELOR JUDEC�TORE�TI15 

(A. Neac�u, extras) 
26 iulie 2009 

 
 

R E Z U M A T 
 
Bugetul alocat instan�elor judec�tore�ti din România prin legea bugetului de stat, iar ulterior 

prin distribuire de c�tre ordonatorul principal de credite Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor 
Cet��ene�ti (M.J.L.C.) este total insuficient pentru a asigura func�ionarea normal� a acestora 
pe cuprinsul anului 2009. Acest lucru era evident înc� din prima zi de adoptare a legii 
bugetului de stat, împ�r�irea fondurilor între cur�ile de apel având loc cu un deficit cunoscut de 
ordonatorul principal de credite (M.J.L.C.), în condi�iile c�ruia era garantat� asigurarea 
func�ion�rii instan�elor pentru cel mult primul semestru.  

 
Înmul�irea semnalelor de alarm� trase public de instan�e în ultima perioad� în ce prive�te 

blocarea activit��ii lor se datoreaz� atingerii unui prag critic care va exploda la redeschiderea 
anului judec�toresc (1 septembrie 2009). Cea mai mare parte a instan�elor au epuizat integral 
sumele de bani cuprinse în bugetele lor la alineatele bugetare din care se suport� serviciile �i 
se achizi�ioneaz� bunurile în lipsa c�rora instan�ele nu pot func�iona: energie electric�, 
comunicarea prin Po�ta Român� a cita�iilor, hot�rârilor judec�tore�ti �i a celorlalte acte 
procedurale, combustibil auto, hârtie imprimant�, consumabile �.a. 

 
Potrivit legii, constituie infrac�iune angajarea de cheltuieli de c�tre ordonatorii de credite cu 

dep��irea limitelor maxime ale creditelor bugetare aprobate. Altfel spus, pre�edin�ii 
instan�elor care ulterior epuiz�rii unui alineat bugetar accept� furnizarea de servicii ori 
bunuri în continuare (cum ar fi energie electric�, ori transmiterea de cita�ii) încalc� cu 
consecin�e penale disciplina financiar�. Acesta este motivul pentru care concluzia 
principal� a acestui studiu este c� instan�ele se afl� în pragul colapsului, luna septembrie 
putând aduce blocajul func�ional general al sistemului judiciar. 

 
Într-o evaluare aproximativ�, în baza informa�iilor financiare reduse de�inute, deficitul 

financiar al instan�elor pentru bunurile �i serviciile necesare func�ion�rii lor se cifreaz� la cca. 
100.000.000 lei, adic� înc� o dat� bugetul actual.  

 
Lipsa de transparen�� a Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, asumarea de c�tre 

acesta a unei strategii de minimalizare a situa�iei financiare a instan�elor, deturnarea aten�iei 
spre problema sporurilor �i restan�elor salariale constatate prin hot�râri judec�tore�ti, dar �i 
incapacitatea Consiliului Superior al Magistraturii �i a instan�elor judec�tore�ti de a comunica 
public într-o manier� organizat� nivelul subfinan��rii, au condus la dezinformarea opiniei 
publice, a Guvernului, a Parlamentului �i a clasei politice cu privire la dimensiunea real� 
a situa�iei de blocaj financiar a instan�elor judec�tore�ti. 

 
La agravarea situa�iei financiare au contribuit �i unele decizii gre�ite de politic� public� 

luate la nivelul Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, care au condus la grevarea 
bugetelor instan�elor de cre�terea neprev�zut� a costurilor unor servicii, dar �i lipsa de 
implicare a Guvernului �i a M.J.L.C. în activitatea legislativ� a Parlamentului, permi�ând astfel 

                                                 
15 A. Neac�u, Asocia�ia Societatea pentru Justi�ie. Raportul a fost prezentat �i în conferin�a de pres� organizat� 
de Asocia�ia Magistra�ilor din România în data de 27 iulie 2009, cu tema "Finan�area sistemului judiciar din 
România. Colaps sau declin." 
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adoptarea în absen�a unor studii de impact a unor reglement�ri cu efect imediat asupra 
cre�terii cheltuielilor efectuate de instan�ele judec�tore�ti. 

 
Cea mai eronat� decizie din acest punct de vedere o reprezint� majorarea cu pân� la 

300% a onorariilor pentru asisten�� juridic� gratuit�, f�r� ca aceste noi niveluri s� fie avute în 
vedere la construirea bugetelor instan�elor judec�tore�ti. 

 
Bugetul instan�elor între criza economic� �i lipsa de voin�� politic�  

 
În 2009, prin legea bugetului de stat, Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti a primit 

suma de 111.409.000 lei (aproximativ 26 milioane euro) la Titlul II, Bunuri �i servicii. 
 
Aceasta reprezint� 82,62% din valoarea deschiderilor de credite bugetare efectuate în 

anul 2008 la acest titlu de cheltuieli. Aceast� valoare nu are în vedere rectificarea negativ� 
efectuat� în aprilie 200916, când bugetul ministerului a fost rectificat cu suma total� de 
61.253.000 lei din care 20.370.000 lei numai la bunuri �i servicii. 

 
Dup� rectificare, Titlul II, Bunuri �i servicii, a r�mas la valoarea de 91.039.000 lei 

(aproximativ 21,5 milioane euro), ceea ce reprezint� doar cca. 65% din valoarea 
deschiderilor de credite bugetare efectuate în 2008. 

 
Contrar afirma�iilor publice ale ministrului justi�iei17, bugetul alocat M.J.L.C. în cursul anului 

2008 a fost - în cifre absolute, la care se adaug� cre�terea pre�urilor �i tarifelor - mai mic decât 
cel alocat în anul 2007, ceea ce subliniaz� odat� în plus gradul de subfinan�are curent� a 
instan�elor. 

 
Evolu�ia aloc�rilor prin legile bugetului de stat, deci f�r� a se avea în vedere rectific�rile 

bugetare succesive, pentru Titlul II, Bunuri �i servicii în cadrul bugetului M.J.L.C. a fost 
urm�toarea: 

   2006 – 105.066 mii lei18  
   2007 – 141.834 mii lei19 
   2008 – 99.935 mii lei20 
   2009 – 91.039 mii lei 

 
În concluzie, instan�ele se afl� în al doilea an succesiv de sc�dere semnificativ� a 

aloca�iilor bugetare pentru cheltuielile de func�ionare propriu-zis�, bugetul din acest an 
reprezentând doar 64,18% din bugetul alocat cu aceea�i destina�ie în 2007. 

(...) 

 
 
 

                                                 
16 Ordonan�a de Urgen�� a Guvernului nr. 34/200916 cu privire la rectificarea bugetar� pe anul 2009 �i 
reglementarea unor m�suri financiar-fiscale a fost publicat� în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249, din 
14 aprilie 2009 
17 A se vedea pledoaria ministrului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, C�t�lin Predoiu, în favoarea Guvernului �i 
a Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��enesti sus�inuta în fa�a judec�torilor Cur�ii Constitu�ionale cu ocazia 
discut�rii cererii de solu�ionare a conflictului juridic de natur� constitu�ional� dintre autoritatea judecatoreasc�, 
reprezentat� de Consiliul Superior al Magistraturii, pe de o parte, �i autoritatea executiv�, reprezentat� de 
Guvernul României �i Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, pe de alt� parte, cerere formulat� de 
pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii. 
18 http://www.mfinante.ro/buget/buget2006/pdf/tit17.pdf  
19 http://www.mfinante.ro/buget/buget2007%5Cpdf/tit17.pdf  
20 http://www.mfinante.ro/buget/buget2008%5Cpdf/tit17.pdf  



50 

 

Concluzii. 
 
Situa�ia financiar� a instan�elor este mult mai dezastruoas� decât rezult� din lu�rile de 

pozi�ie oficial� ale Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti. Acest lucru se datoreaz� 
doar par�ial st�rii economice de criz� general�, corespunzând în acela�i timp trendului de 
subfinan�are a instan�elor început la 01.01.2008. De asemenea, unele decizii manageriale ale 
M.J.L.C. (majorarea onorariilor avoca�ilor din oficiu, generalizarea obliga�iei de încheiere a 
contractelor cu Po�ta Român�) �i Parlamentului (cre�terea volumului de comunic�ri efectuate 
de instan�e) au contribuit la agravarea gradului de îndatorare a instan�elor judec�tore�ti. 

 
La sfâr�itul primului semestru al anului bugetar 2009, foarte multe instan�e �i-au epuizat 

integral sumele prev�zute pentru acoperirea cheltuielilor cu bunuri �i servicii cu caracter 
func�ional, în absen�a c�rora nu pot func�iona. 

 
Potrivit art. art. 4. alin (2) din Legea nr. 500/2002 a finan�elor publice, republicat�, «Sumele 

aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prev�zute la art. 1 alin. (2), în cadrul c�rora se 
angajeaz�, se ordonan�eaz� �i se efectueaz� pl��i, reprezint� limite maxime care nu pot fi 
dep��ite », iar potrivit alin (3) « Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în 
limita creditelor bugetare aprobate. » 

Potrivit art. 71 din aceea�i lege, “Nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2) �i (3) constituie 
infrac�iune �i se pedepse�te cu închisoare de la o lun� la 3 luni sau cu amend� de la 50 
milioane lei la 100 milioane lei. » 

 
Altfel spus, angajarea cheltuielilor de c�tre ordonatorii de credite cu dep��irea 

limitelor creditelor bugetare aprobate este interzis� �i constituie infrac�iune la disciplina 
financiar�. Nici o cheltuial� din fonduri publice nu poate fi angajat�, ordonan�at� �i pl�tit� 
dac� nu este aprobat� potrivit legii �i nu are prevederi bugetare. Ulterior epuiz�rii fondurilor 
bugetare pe alineate, ordonatorii de credite nu mai pot angaja alte cheltuieli, chiar dac� 
furnizorii de bunuri �i servicii ar dori benevol continuarea prest�rii acestora. Spre 
exemplu, un contract cu furnizorul de energie electric� trebuie reziliat imediat ce s-au 
epuizat sumele aprobate la acest tip de cheltuieli, nefiind posibil� îndatorarea institu�iei 
publice peste plafonul maxim aprobat în buget. 

 
Cele mai vulnerabile tipuri de cheltuieli sunt cele legate de suportarea trimiterilor po�tale, 

suportarea ajutorului public judiciar, plata energiei electrice �i a carburan�ilor pentru parcul 
auto.   

 
În absen�a unei supliment�ri substan�iale a fondurilor alocate instan�elor judec�tore�ti, în 

regim de urgen��, activitatea de judecat� în România poate fi complet blocat� începând 
cu 1 septembrie 2009. 
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12.  COMUNICAT DE PRES� 

AL CUR�II DE APEL TÂRGU MURE� 

19 august 2009 
 
 

Azi 19 august 2009, ora 12,00, la Curtea de Apel Târgu Mure�, a avut loc Adunarea 
General� a Magistra�ilor din raza de activitate a Cur�ii de Apel Târgu Mure�, prilej cu care au 
fost supuse dezbaterilor urm�toarele aspecte:  

 
1. Proiectul legii cadru privind salarizarea unitar� a personalului pl�tit din fonduri publice �i 

efectele concretele ale acesteia pornind de la principiile enun�ate în art. 126 din lege.  
 
2. Propuneri privind eficientizarea activit��ii instan�elor, cu referire la respectarea strict� a 

programului de lucru; num�rul �i complexitatea cauzelor pentru fiecare �edin�a de judecat�. 
 
În urma dezbaterii asupra aspectelor men�ionate mai sus s-au eviden�iat urm�toarele: 
 
Cu privire la punctul 1 din convocator, analizând efectele concrete ale aplic�rii grilei de 

salarizare cuprinse în legea cadru privind salarizarea unitar� a personalului pl�tit din fonduri 
publice, s-a constatat o diminuare substan�ial� a veniturilor magistra�ilor; discrepan�e 
nejustificate în salarizarea judec�torilor ce ocup� func�ii de conducere prin raportare la 
judec�torii ce ocup� func�ii de execu�ie; aplicarea unor coeficien�i de ierarhizare foarte mici 
pentru judec�torii stagiari (3,70) �i aplicarea unor coeficien�i de ierarhizare nejustificat de mari 
consilierilor Ministrului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti cât �i a consilierilor pre�edintelui 
Consiliului Superior al Magistraturii. Cu referire la acest ultim aspect, coeficientul de 
ierarhizare a consilierilor din Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti este de 9,20 iar a 
judec�torilor de Curte de Apel cu o vechime între 10-15 ani este de 6,70, a judec�torilor de 
Tribunal cu aceea�i vechime este de 6,35, a judec�torului de Judec�torie cu aceea�i vechime 
este de 5,10. 

 
În modalitatea în care a fost conceput� grila de salarizare, ea men�ine �i acutizeaz� 

actualele inechit��i �i afecteaz� în mod negativ judec�torii stagiari precum �i judec�torii cu 
func�ii de execu�ie. 

 
Pornind de la principiile enun�ate în art. 126 din proiectul de lege, judec�torii prezen�i la 

Adunarea General� consider� c� aceste principii sunt doar afirmate, puterea judec�toreasc� 
fiind doar formal recunoscut� ca loc �i rol în statul de drept . 

Prin art.126, alin.2 din Legea cadru privind salarizarea unitar� a personalului pl�tit din 
fonduri publice „salarizarea judec�torilor �i procurorilor trebuie s� le asigure o real� 
independen�� economic�, condi�ie necesar� pentru protec�ia acestora împotriva oric�rei 
atingeri aduse independen�ei �i impar�ialit��ii lor în înf�ptuirea actului de justi�ie”. În condi�iile în 
care veniturile magistra�ilor sunt rezultatul înmul�irii coeficien�ilor de ierarhizare men�iona�i mai 
sus cu salarului de baz� minim brut pe �ar� potrivit H.G 1051/2008, principiul enun�at de art. 
126, alin.2 r�mâne doar o simpl� afirma�ie. 

 
De asemenea în urma analizei proiectului de lege judec�torii prezen�i au constatat c� nu 

este respectat principiul egalit��ii puterilor în stat , în condi�iile în care membrii ai puterilor 
executive �i legislative beneficiaz� de „bun�voin�a” redactorului proiectului dat publicit��ii, 
ace�tia din urm� având o gril� mult mai favorabil� în compara�ie cu membrii puterii 
judec�tore�ti. 
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Fa�� de constat�rile enun�ate mai sus magistra�ii au decis, adoptarea în mod gradual a 
unor forme de protest care s� nu afecteze drepturile �i interesele justi�iabililor ca de exemplu: 
participarea la �edin�ele de judecat� f�r� însemnele distinctive (rob�, insigne, bavet�) pân� la 
data de 31 august inclusiv, �i refuzul unanim de a participa la alegerile preziden�iale din luna 
noiembrie în calitate de pre�edin�i ai birourilor electorale. Au fost propuse �i alte forme de 
protest, care vor fi puse în aplicare ulterior datei pân� la care se desf��oar� forma de protest 
men�ionat� mai sus. 

 
Cu privire la punctul 2 din convocator, referitor la volumul de munc� cu implica�ii directe 

asupra programului legal de lucru, Adunarea General� a magistra�ilor a dezb�tut necesitatea 
respect�rii stricte a dispozi�iilor codului muncii, respectiv a programului de 8 ore/zi. În acest 
sens s-a hot�rât abordarea unor m�suri administrative de c�tre pre�edin�ii instan�elor în 
vederea diminu�rii num�rului de dosare pe �edin�� de judecat� pentru a asigura condi�ii 
normale de munc� pentru magistra�i, având în vedere faptul c� o �edin�� de judecat� 
presupune studiu acesteia, documentarea judec�torului, dezbaterile în �edin�� public�, 
deliber�rile, pronun�area hot�rârii �i redactarea acesteia. 

 
 
 



53 

 

13.  APEL 

C�TRE JUDEC�TORI PENTRU AP�RAREA INDEPENDEN�EI JUSTI�IEI (R.N.A.G.) 

24 august 2009 
 

C�TRE 
Pre�edin�ii Cur�ilor de Apel, ai Tribunalelor �i ai Judec�toriilor, 

 
 
Stimata doamn�/stimate domnule pre�edinte, 
Fa�� de degradarea f�r� precedent, pe parcursul acestui an, a statutului profesional �i 

economic al judec�torilor, e nevoie mai mult ca niciodat� s� adopt�m o POZI	IE FERM� care 
s� conving� clasa politic� �i popula�ia c� independen�a justi�iei nu este o chestiune 
negociabil� între deciden�ii publici, ci este un imperativ al statului de drept. 

Pentru aceasta este necesar ca fiecare judec�tor, în cadrul adun�rii generale a instan�ei 
din care face parte, s� î�i exprime pozi�ia fa�� de modul în care politicul a decis s� înfrâng� 
independen�a justi�iei, s� nu se supun� autorit��ii hot�rârilor judec�tore�ti �i s� arunce 
anatema asupra unui corp de elit�. Totodat�, judec�torii trebuie s� realizeze c� politicul 
încearc� s� ne intimideze �i sa ne controleze prin diverse metode, de la o campanie de 
dezinformare �i �tirbire a prestigiului exercitat� prin intermediul mass-media, la controlul 
financiar al modului de func�ionare al instan�elor �i inten�ia explicit� de a zdruncina stabilitatea 
�i siguran�a mandatului inamovibil al judec�torilor. 

În aceste condi�ii, formulam prezentul  
 

APEL CATRE JUDEC�TORI PENTRU AP�RAREA INDEPENDEN	EI JUSTI	IEI 
 
�i v� propunem a convoca adun�rile generale ale judec�torilor. Totodat�, v� propunem 

o platform� de comunicare care s� permit� judec�torilor accesul direct �i netrunchiat la 
mi�c�rile de protest adoptate de colegi �i la ac�iunile institu�iilor publice în ceea ce ne prive�te. 

 
A. În privin�a primului punct 

V� reamintim c� în perioada 24-29 aprilie 2009, toate adun�rile generale ale judec�torilor �i 
procurorilor din România au adoptat Rezolu�ia privind starea financiar� �i situa�ia 
administrativ� a instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea.  Reamintim 
c� principiile acestei rezolu�ii, însu�ite �i de Consiliul Superior al Magistraturii, sunt 
urm�toarele: 

� înl�turarea discrepan�elor �i discrimin�rilor privind salarizarea magistra�ilor �i a 
personalului auxiliar; 

� readucerea la bugetele instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor a sumelor 
provenite din taxele judiciare de timbru �i timbru judiciar; 

� respectarea principiului universal al independen�ei judec�torilor �i procurorilor 
prin garantarea unui statut stabil �i predictibil din punct de vedere material, cu 
respectarea standardelor interna�ionale în materie;  

� stabilirea unui prag minim de cel pu�in 1% din produsul intern brut pentru bugetul 
instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor; 

� trecerea bugetului instan�elor din administrarea Ministerului Justi�iei la Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

 
De�i am sugerat pun�i de dialog �i am aten�ionat deciden�ii politici cu privire la necesitatea 

solu�ion�rii tuturor acestor solicit�ri, ignorarea a fost total�, niciuna dintre cerin�ele corpului 
de magistra�i nefiind rezolvat�.  Subminarea a înse�i puterii judec�tore�ti culmineaz� în 
aceste zile cu promovarea unui proiect de act normativ prin care indemniza�iile noastre 



54 

 

lunare se reduc drastic, iar hot�rârile judec�tore�ti irevocabile consfin�ind drepturi salariale 
sunt în continuare ignorate. Al�turat v� punem la dispozi�ie calculele ce relev� viitoarele 
venituri ale judec�torilor, întocmite de un expert contabil potrivit ultimei variante de proiect de 
act normativ întocmit de Guvern. 

Circumstan�ele reliefate mai sus ne oblig� s� adopt�m forme de protest care s� arate 
fermitatea noastr� în a nu l�sa statul de drept, �i a�a fragil în România, s� fie distrus prin 
înfrângerea justi�iei. De aceea, credem c� în perioada imediat urm�toare, trebuie convocate 
adun�rile generale pentru a adopta, începând cu cel mai târziu 15 septembrie 2009, una 
sau mai multe dintre formele de protest discutate sau adoptate deja de adunarea general� 
a judec�torilor de la Curtea de Apel Timi�oara (din 16.07.2009) �i adun�rile generale ale 
judec�torilor de la toate instan�ele din raza Cur�ii de Apel Mure� (din 19.08.2009): 

� refuzul purt�rii în sala de judecat� a însemnelor distinctive ale profesiei, 
respectiv rob�, insign�, bavet�, cât� vreme acestea nu sunt respectate de celelalte 
doua puteri ale statului; 

� refuzul desemn�rii judec�torilor în birourile electorale, mi�care care va atrage, 
indubitabil aten�ia mass-mediei asupra solicit�rilor noastre, �i pentru care vor trebui 
întocmite liste de semn�turi prin care to�i judec�torii tribunalelor sa refuze aceast� 
participare, urmând ca pre�edin�ii de tribunale s� nu procedeze la tragerea la sor�i; 

� întreruperea total� a activit��ii, care implic� stabilirea categoriilor de cauze care 
totu�i se vor judeca; 

� normarea activit��ii jurisdic�ionale �i administrative în sensul ca toat� activitatea 
din instan�e, inclusiv în privin�a procedurilor de privare de libertate, s� se desf��oare 
numai în cele 8 ore de program legal recunoscute, ceea ce implic� reducerea 
num�rului de dosare pe �edin�a de judecat�, acordarea unor termene de judecat� 
lungi �i foarte lungi, încheierea �edin�elor de judecat� anterior termin�rii programului 
legal astfel încât sa existe timp pentru efectuarea pronun��rilor; 

� “t�cerea” administrativ�, prin refuzul comunic�rilor institu�ionale cu M.J.L.C. �i 
alte institu�ii publice �i prin refuzul r�spunsului la adrese, cereri sau alte solicit�ri 
oficiale.  

 
Cu caracter informativ v� punem la dispozi�ie �i o lista con�inând posibile solicit�ri ale 

instan�elor în vederea respect�rii m�surilor cuprinse în Rezolu�ia privind starea financiar� �i 
situa�ia administrativ� a instan�elor judec�tore�ti �i parchetelor de pe lâng� acestea. 

 
B. În privin�a celui de al doilea punct 

Acum, mai mult ca oricând, e nevoie de solidaritate în interiorul corpului de judec�tori. O 
organizare perfect� va duce la succesul ac�iunilor noastre. Aceasta presupune identificarea 
canalelor prin care instan�ele pot s� se fac� auzite într-o modalitate unitar� �i coerent� 
pentru ca ac�iunile lor s� se poat� astfel coordona. Or, constat�m ca în prezent nu exist� nicio 
modalitate de informare fidel� a judec�torilor cu privire la ac�iunile demarate de judec�tori din 
alte instan�e sau alte zone ale tarii, �i nici cu privire la demersurile f�cute de institu�iile publice 
sau asocia�iile profesionale în vederea rezolv�rii gravelor probleme de sistem pe care le avem.  

În acest context, v� aducem la cuno�tin�a c� am pus bazele unei structuri alc�tuite din 
puncte de contact în fiecare instan��, reunite la rândul lor într-o re�ea pe care am numit-o 
Re�eaua Na�ional� a Adun�rilor Generale ale Judec�torilor. 

Aceast� re�ea, care va func�iona cu prec�dere în spa�iul virtual (internet), e conceput� s� 
reuneasc� câte un judec�tor de la fiecare instan�� ce va avea, în acest fel, acces la 
informa�ii complete, exacte �i în timp real cu privire la ini�iativele, protestele, ac�iunile 
desf��urate de c�tre colegii din alte instan�e (informare pe orizontal�). De asemenea, re�eaua 
va putea func�iona ca un canal de comunicare direct dintre C.S.M. �i judec�tori, precum �i 
între ace�tia �i asocia�iile profesionale (informare pe vertical�). 
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Reprezentantul local în Re�ea trebuie s� fie o persoan� cu acces permanent la internet �i la 
o c�su�� de mail, cu disponibilit��i de comunicare �i diseminare rapid� în cadrul instan�ei a 
informa�iilor �i documentelor primite. V� rug�m s� transmite�i datele persoanei de contact 
astfel desemnat� (instan��, nume �i prenume, telefon �i adresa mail – exclus adresa de e-mail 
pusa la dispozi�ie de serverul just.ro) în cel mai scurt timp posibil la 
reteauajudecatorilor@yahoo.com. Re�eaua poate func�iona imediat, chiar mai înainte de 
organizarea adun�rilor generale pentru stabilirea formelor de protest pentru luna septembrie 
2009.  

V� rug�m s� distribui�i acest material �i instan�elor din circumscrip�ia dvs. 
 
În concluzie, v� rug�m: 

1. S� convoca�i adun�rile generale ale judec�torilor pân� la 1 septembrie 
2009 
2. S� desemna�i, în cadrul adun�rii generale, sau în alt� modalitate care 

asigur� urgen�a, pân� cel târziu joi, 27.08.2009, o persoan� de contact a 
adun�rii generale din instan�a dvs. �i s� transmite�i datele de identificare pe 
adresa reteauajudecatorilor@yahoo.com sau la faxul 033781(…). 
3. S� asigura�i distribuirea acestui material �i a anexelor lui c�tre judec�torii 
�i instan�ele din circumscrip�ia dvs. 
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14.  COMUNICAT DE PRESA R.N.A.G.: PESTE 80% DINTRE INSTANTELE 
JUDECATORESTI SE AFLA ÎN PROTEST 

1 septembrie 2009 
 
 
 
 
Ast�zi, 1.09.2009 alte câteva zeci de instan�e au avut programate adun�ri generale ale 

judec�torilor, în cadrul c�rora s-a decis adeziunea la formele de protest declan�ate la nivel 
na�ional. 

În total s-a ajuns ca un num�r de 12 cur�i de apel, din totalul de 15, s� hot�rasc�, în cadrul 
adun�rilor generale ale judec�torilor, declan�area unor forme de protest. Se afla în derularea 
unor forme de protest: Curtea de apel Alba Iulia, Curtea de apel Bucure�ti, Curtea de apel 
Cluj, Curtea de apel Constan�a, Curtea de apel Gala�i, Curtea de apel Oradea, Curtea de apel 
Pite�ti, Curtea de apel Suceava, Curtea de apel Ploie�ti, Curtea de apel Ia�i, Curtea de apel 
Bra�ov, Curtea de apel Târgu Mure�. Celelalte 3 cur�i de apel ramase au programate 
adun�rile generale în perioada imediat urm�toare, în raport de situa�ia particular� a duratei 
concediilor de odihn� �i planificarea începutului activit��ii de judecat�. 

 
Bilan�ul tribunalelor care au avut organizate adun�rile generale ale judec�torilor a ajuns 

ast�zi la 30, foarte multe altele având deja programate adun�ri similare pân� în data de 
3.09.2009. Dintre tribunalele care au derulat deja adun�rile generale enumer�m: Tribunalul 
Bucure�ti, Tribunalul Giurgiu, Tribunalul Neam�, Tribunalul Bihor, Tribunalul Bistri�a N�s�ud, 
Tribunalul Boto�ani, Tribunalul Br�ila, Tribunalul Buz�u, Tribunalul Cluj, Tribunalul comercial 
Cluj, Tribunalul comercial Mure�, Tribunalul Constan�a, Tribunalul Dâmbovi�a, Tribunalul 
Gala�i, Tribunalul Harghita, Tribunalul Hunedoara, Tribunalul Ialomi�a,Tribunalul Ia�i,Tribunalul 
Maramure�, Tribunalul Mehedin�i, Tribunalul Mure�, Tribunalul Neam�, Tribunalul Olt, 
Tribunalul Prahova, Tribunalul Satu Mare, Tribunalul Teleorman, Tribunalul Timi�, Tribunalul 
Tulcea, Tribunalul Vâlcea, Tribunalul Vrancea. 

 
Alte cca. 120 de judec�torii au avut deja organizate adun�ri generale ale judec�torilor, fie 

separat, fie împreuna cu instan�ele din a c�ror circumscrip�ie fac parte. 
 
O prim� evaluare arat� c� cca. 80% din totalul instan�elor din România au aderat la 

derularea unor forme de protest, începând cu 31.08.2009 �i pân� ast�zi. 
 
Sinteza solicit�rilor instan�elor judec�tore�ti, a�a cum au rezultat din Hot�rârile adun�rilor 

generale centralizate de Re�eaua Adun�rilor Generale ale instan�elor judec�tore�ti (R.N.A.G.) 
pân� în acest moment sunt urm�toarele:  

 
1. Salarizarea judec�torilor la nivelul celorlalte dou� puteri în stat, respectiv stabilirea 

coeficien�ilor de salarizare pentru judec�torii definitivi începând de la nivelul de 
salarizare al secretarului de stat �i pân� la coeficientul maxim. 

3. Trecerea bugetului instan�elor judec�tore�ti de la Ministerul Justi�iei la ÎCCJ; 
4. Stabilirea pentru bugetul justi�iei, respectiv al cur�ilor de apel, al tribunalelor, al 

tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, al I.C.C.J. �i al Ministerului Public, cumulate, a unui 
prag minim de 1% din PIB. 

5. Alocarea urgent� de fonduri bugetare suplimentare instan�elor judec�tore�ti prin 
rectificare bugetara 

6. Colectarea taxelor de timbru în bugetul propriu al sistemului justi�iei. 
7. Refuzul de participare a judec�torilor la orice activitate legat� de orice fel de scrutinuri 

electorale, începând cu alegerile preziden�iale din noiembrie 2009. 
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8. Plata drepturilor salariale restante. 
9. Autogestionarea de c�tre judec�tor a propriei înc�rc�turi cu dosare a �edin�ei de judecata 
10. Limitarea duratei �edin�elor de judecat� pentru a se respecta programul zilnic de lucru 

de opt ore, potrivit Regulamentului de ordine interioar� a instan�elor, inclusiv activitatea de 
deliberare, pronun�are în �edin�� public�, completarea condicilor de �edin�� �i înscrierea 
solu�iilor în programul informatic, fiecare instan�� urmând s� stabileasc� aceasta limit� în 
func�ie de specificul activit��ii proprii. 

11. Retragerea judec�torilor din exercitarea atribu�iilor administrative. 
12. Promovarea unei politici eficiente de ocupare a posturilor vacante din justi�ie 
13. Recunoa�terea justi�iei drept domeniu strategic de interes na�ional �i elaborarea pân� la 

sfâr�itul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar 
14. Încheierea unui Pact asupra justi�iei, de c�tre puterea executiv�, legislativ� �i 

judec�toreasc�, care s� garanteze respectarea recomand�rilor Comitetului Mini�trilor cu 
privire la independen�a Puterii judec�tore�ti 

15. Consiliul Superior al Magistraturii s� adopte un regulament privind normarea activit��ii 
jurisdic�ionale �i administrative. 

16. Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie s� sesizeze Curtea Constitu�ional� pentru 
declan�area controlului de neconstitu�ionalitate a legii de salarizare unitar�. 

17. Promovarea unor plângeri individuale la Curtea European� a Drepturilor Omului pentru 
înc�lcarea grav� a principiilor statului de drept. 
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15. COMUNICAT DE PRES� R.N.A.G.: SOLICIT�RILE COMUNE ALE INSTAN�ELOR  

3 septembrie 2009 

 
 
RE�EAUA NA�IONAL� A ADUN�RILOR GENERALE ALE JUDEC�TORILOR (R.N.A.G.) 

a centralizat hot�rârile adoptate în cadrul adun�rilor generale desf��urate la instan�ele 
judec�tore�ti din �ar�, fiind capabil� s� v� comunice urm�toarele date rezultate din analiza 
acestora.  

 
SOLICIT�RILE COMUNE ALE JUDEC�TORILOR, a�a cum au rezultat din Hot�rârile 

Adun�rilor Generale centralizate de R.N.A.G. pân� în acest moment, sunt:  
 
1. Salarizarea tuturor judec�torilor, indiferent de gradul instan�ei, la nivelul celorlalte dou� 
puteri în stat, respectiv stabilirea coeficien�ilor de salarizare pentru judec�torii 
definitivi, în contextul legii salariz�rii unitare, începând de la nivelul de salarizare al 
secretarului de stat �i pân� la coeficientul maxim. 

 
2. Garantarea nediminu�rii pentru to�i judec�torii a veniturilor nete, cu includerea 
tuturor drepturilor trecute în carnetele de munc�, recunoscute prin lege �i prin 
hot�râri judec�tore�ti.  

 
3. Demararea procedurilor administrative de preluare potrivit legii, de la 1 ianuarie 2010, 
de c�tre I.C.C.J. a atribu�iilor M.J.L.C. referitoare la gestionarea bugetului cur�ilor de apel, 
al tribunalelor, al tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, precum �i a patrimoniului de 
sistem gestionat în prezent de M.J.L.C.. 

  
4. Stabilirea pentru bugetul justi�iei, respectiv al cur�ilor de apel, al tribunalelor, al 
tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, al I.C.C.J. �i al Ministerului Public, cumulate, a 
unui prag minim de 1% din PIB. 

 
5. Trecerea imediat� a taxelor de timbru �i a timbrului judiciar de la bugetele locale �i 
Ministerul Justi�iei la bugetele I.C.C.J. �i al instan�elor judec�tore�ti, având ca destina�ie 
expres� finan�area func�ionarii acestora, prin modificarea prin Ordonan�� de Urgen�� a 
Guvernului a prevederilor corespunz�toare din Legea nr.76/2009, precum �i a sumelor 
încasate la bugetul de stat cu titlu de impozit pentru toate activit��ile în leg�tur� cu sistemul 
judiciar, a amenzilor �i cheltuielilor judiciare;  

 
6. Angajamentul ferm din partea Guvernului c� vor fi pl�tite drepturile salariale ob�inute 
prin hot�râri judec�tore�ti; 

 
7. Eliminarea obliga�iei de participare a judec�torilor la orice activitate legat� de orice fel 
de scrutinuri electorale, începând cu alegerile preziden�iale din noiembrie 2009. 

 
8. Recunoa�terea justi�iei drept domeniu strategic de interes na�ional �i elaborarea pân� la 
sfâr�itul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar precum �i încheierea 
unui Pact asupra justi�iei, de c�tre puterea executiv�, legislativ� �i judec�toreasc�, care 
s� garanteze respectarea recomand�rilor Comitetului Mini�trilor cu privire la independen�a 
Puterii judec�tore�ti (volumul de activitate pe judec�tor, finan�area sistemului judiciar, 
excluderea atribu�iilor nejuridice ale judec�torilor, luarea de m�suri pentru îmbun�t��irea 
imaginii justi�iei, asigurarea independen�ei economice a magistra�ilor). 
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Ca urmare a adun�rilor generale desf��urate pân� în prezent au adoptat hot�râri cu privire 
la însu�irea unei forme de protest Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, al�turi de toate 
celelalte instan�e judec�tore�ti din România.  

Formele comune de protest alese sunt:  
- încetarea complet� a activit��ii instan�elor, de regul� începând cu 1 sau 2 
septembrie 2009, �i solu�ionarea doar în mod excep�ional a unui num�r redus de 
cauze; 
- refuzul explicit �i general al judec�torilor de a participa la procedurile de 
constituire a birourilor electorale; 
- derularea rela�iilor cu publicul, inclusiv în ce prive�te primirea cererilor de 
chemare în judecat� �i a actelor procedurale, doar prin po�t� �i po�t� electronic�. 

 
 
Instan�ele au decis, în totalitate, continuarea protestelor pân� la solu�ionarea 

solicit�rilor formulate. 
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16.  SCRISOAREA ADRESAT� PRE�EDINTELUI SENATULUI, MIRCEA GEOAN�, 
PENTRU INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE21  

14 septembrie 2009 

România anului 2009 a cunoscut cea mai grav� criz� interinstitu�ional�, culminând cu 
protestul unanim al puterii judec�tore�ti pe toate palierele sale – de la instan�ele de baz�, 
judec�toriile, trecând la palierele intermediare, respectiv tribunale �i cur�i de apel, pân� la 
instan�� suprem� în stat, Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

Efectele acestei crize sunt cunoscute, ele reflectându-se direct într-un blocaj f�r� precedent 
în istoria modern� �i recent� a României la nivelul colabor�rii �i echilibrului interinstitu�ional, în 
primul rând între puterile executiv� �i judec�toreasc�. 

Daca efectele crizei interinstitu�ionale sunt palpabile, lesne de observat, mai pu�in sunt 
clare cauzele acesteia. 

Reprezentan�ii puterii judec�tore�ti, semnatare ale acestei solicit�ri, pornesc de la premisa 
ca lipsa unei comunic�ri institu�ionale adecvate între puterile statului, cea judec�toreasc� cu 
celelalte dou� puteri, a dus la excese ale celei dintâi în raport cu puterile executiv� �i 
legislativ� ca �i ale acestora din urma în raport cu puterea judec�toreasc�. 

De altfel, lipsa de comunicare a f�cut ca cel pu�in una dintre puteri sa perceap� solicit�rile 
puterii judec�tore�ti ca fiind exclusiv de natur� salarial�, pe când puterea judec�toreasc� a 
afirmat permanent c� problema esen�ial� este legat� de independen�a puterii judec�tore�ti, în 
limite constitu�ionale, iar solicit�rile acesteia nu s-au limitat la problema salarial�, ci privesc 
independen�a puterii judec�tore�ti sub multiplele ei aspecte: bugetul puterii judec�tore�ti, 
statutul judec�torilor, func�ionarea în parametri fire�ti ai instan�elor etc. (anexam principalele 
revendic�ri ale puterii judec�tore�ti a�a cum au fost ele reflectate de hot�rârile adun�rilor 
generale ale judec�torilor prin rezolu�ia din aprilie 2009 �i cele de la sfâr�itul lunii august �i 
începutul lunii septembrie 2009). 

Constitu�ia României prevede principiile statului de drept, printre care se num�r� chiar în 
debutul actului fundamental principiul check and balance, �i anume la art. 1 paragraf 4: 
puterile statului se afla în separa�ie �i echilibru. 

F�r� îndoial� c� deciziile fiec�rei puteri în parte se bazeaz� pe separa�ie, îns� separa�ia nu 
înseamn� �i necolaborare. Dimpotriv�, cel de-al doilea concept constitu�ional, echilibrul, pe 
lâng� sanc�iunile reciproce inerente conceptual �i factual ale acestui termen, impune 
colaborarea în limite constitu�ionale ale puterilor tocmai pentru a fundamenta separa�ia 
puterilor în stat. 

Reprezentan�ii puterii judec�tore�ti, semnatare ale acestei solicit�ri, îngrijora�i fiind de lipsa 
de deschidere institu�ional� a uneia din puterile cu care se afl� în echilibru, dar, în acela�i 
timp, interesa�i mai mult decât oricând de ini�ierea �i dezvoltarea unui dialog constructiv �i 
constitu�ional între puteri, v� solicit� cu respect 

 

                                                 
21 O scrisoare similar� a fost adresat�, la aceea�i dat�, �i pre�edintelui Camerei Deputa�ilor, d-na Roberta 
Anastase. Scrisoarea este semnat�, în comun, de Asocia�ia Magistra�ilor din România, Uniunea Na�ional� a 
Judecatorilor din România �i Re�eaua Na�ional� a Adunarilor Generale ale instan�elor judec�tore�ti. 
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INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE A SENATULUI ROMÂNIEI 

potrivit art. 77 alin. 1 din Hot�rârea Senatului nr. 28/2005, de aprobare a Regulamentului 
Senatului, ale c�rei obiective s� constea în: 

- circumscrierea cauzelor care au condus la grava criz� prin care trece acum statul 
de drept în România (relativ la mi�carea revendicativ� �i la protestul unanim al puterii 
judec�tore�ti); 

- solu�ii imediate, pe termen mediu �i pe termen lung de rezolvare a acestei crize, în 
primul rând de natur� legislativ�, dar �i prefigurarea unor solu�ii de natur� administrativ 
tehnic� pe care ar trebui s� le adopte celelalte dou� puteri pentru asigurarea 
independen�ei puterii judec�tore�ti �i a echilibrului interinstitu�ional între puterile statului; 

- proiectarea unei Conven�ii a puterilor legislativ�, executiv� �i judec�toreasc� 
privind separa�ia �i echilibrul acestora în stat (Pact Na�ional pentru Justi�ie), 
Conven�ie care s� reuneasc� cele trei puteri sub semnul colabor�rii �i echilibrului 
constitu�ional. 

Credem c�, în m�sura în care considera�i oportun� constituirea unei astfel de comisii, este 
necesar ca dezbaterile acestei comisii s� fie deschise în primul rând reprezentan�ilor celor trei 
puteri, dar �i Consiliului Superior al Magistraturii (ce este o alt� autoritate judec�toreasc�, cu 
prerogativa asigur�rii independentei justi�iei), precum �i societ��ii civile. 

În baza art. 37 alin. 3 din Hot�rârea nr. 28/2005, de aprobare a Regulamentului Senatului, 
v� rug�m s� adresa�i invita�ia reprezentan�ilor puterii judec�tore�ti, semnatari ai prezentei 
solicit�ri, la lucr�rile Biroului permanent privind instituirea acestei comisii pentru a r�spunde 
eventualelor întreb�ri �i pentru a prezenta pe larg solicitarea. 
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17.  PETI�IA  

APEL LA SOLIDARITATEA PUTERII LEGISLATIVE 

14 septembrie 2009 
 
 
Published by Re�eaua Na�ional� a Adun�rilor Generale ale Judec�torilor on Sep 14, 2009 
Category: Justice 
Region: România 
Target: Parlamentul României, Senatori �i Deputa�i ai României 
 
Background (Preamble): 
Reamintind c� fundamentul statului de drept const� în separa�ia �i echilibrul puterilor în 

stat, potrivit art. 1 alin. 4 din Constitu�ia României, 
 
Constatând înc�lcarea grav� a principiului independen�ei puterii judec�tore�ti prin 

imposibilitatea obiectiv� de a se asigura cet��eanului dreptul de acces în mod real la un 
tribunal, consecin�� a subfinan��rii cronice a sistemului judiciar, contrar celor ar�tate în Avizul 
nr. 10 al Consiliului Consultativ al Judec�torilor Europeni din 23 noiembrie 2007 care oblig� 
statele s� finan�eze instan�ele indiferent de fluctua�iile politice cu consecin�a pierderii încrederii 
publicului în sistemul judiciar, 

 
Subliniind c� nerespectarea hot�rârilor judec�tore�ti a devenit o conduit� constant� a 

puterii executive , 
 
Având în vedere c� judec�torii au obliga�ia de a ap�ra democra�ia �i statul de drept 

protejând drepturile �i libert��ile tuturor persoanelor împotriva oprim�rii �i statului totalitar, a�a 
cum prevede principiul 5 din Recomandarea nr. (94) 12 a Comitetului Mini�trilor �i Statutul 
Consiliului Europei, 

 
În respectul dispozi�iilor constitu�ionale care fac din judec�tori de�in�torii imedia�i ai puterii 

judiciare, organism constitu�ional al statului român ce reprezint� însu�i statul în aceast� 
materie,  

 
Petition: 
 
Solicit�m Parlamentului României, precum �i fiec�rui parlamentar în parte, ca reprezentan�i 

ai organului reprezentativ suprem al poporului român �i al unicii autorit��i legiuitoare a ��rii, s� 
se al�ture prin m�suri concrete ac�iunii puterii judec�tore�ti de promovare a independen�ei 
justi�iei, ap�rând astfel statul de drept �i democra�ia constitu�ional� fundamentat� pe 
suprema�ia Constitu�iei, echilibrul, separa�ia �i colaborarea puterilor în stat. 

 
Invit�m puterea legiuitoare, prin fiecare senator �i deputat în parte, s� promoveze 

urm�toarele revendic�ri legitime ale puterii judec�tore�ti, exprimate prin hot�rârile adun�rilor 
generale ale judec�torilor din instan�ele judec�tore�ti, în scopul consolid�rii statului de drept �i 
a cre�terii capacit��ii sistemului judiciar de a-�i realiza menirea constitu�ional� de ap�rare a 
drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale cet��enilor.  

 
1. Recunoa�terea justi�iei drept domeniu strategic de interes na�ional �i elaborarea pân� la 

sfâr�itul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar precum �i încheierea unui 
Pact asupra justi�iei de c�tre puterea executiv�, legislativ� �i judec�toreasc�, care s� 
garanteze respectarea recomand�rilor Comitetului Mini�trilor cu privire la independen�a puterii 
judec�tore�ti. 
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2. Trecerea atribu�iilor Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti referitoare la 

gestionarea bugetului cur�ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate �i al 
judec�toriilor la Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 

 
3. Stabilirea pentru bugetul justi�iei, respectiv al cur�ilor de apel, al tribunalelor, al 

tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, al I.C.C.J. �i al Ministerului Public, cumulate, a unui 
prag de cel pu�in de 1% din Produsul Intern Brut. 

 
4. Trecerea imediat� a taxelor de timbru �i a timbrului judiciar de la bugetele locale �i 

Ministerul Justi�iei la bugetele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie �i al instan�elor judec�tore�ti, 
având ca destina�ie expres� finan�area func�ionarii acestora, precum �i a sumelor încasate la 
bugetul de stat cu titlu de impozit pentru toate activit��ile în leg�tura cu sistemul judiciar, a 
amenzilor �i cheltuielilor judiciare prin modificarea prevederilor din Legea nr.76/2009. 

 
5. Salarizarea tuturor judec�torilor, indiferent de gradul instan�ei, la nivelul celorlalte dou� 

puteri în stat. 
 
6. Eliminarea obliga�iei de participare a judec�torilor la activit��ile nejurisdic�ionale, inclusiv 

cea legat� de scrutinul electoral, începând cu alegerile preziden�iale din noiembrie 2009.  
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18.  APEL LA CONTINUAREA PROTESTULUI22 

18 septembrie 2009 
 

 
În aten�ia judec�torilor constitui�i în Adun�rile Generale ale Judec�torilor 

 
Stimat� doamn�/stimate domnule Pre�edinte, 
Stima�i colegi judec�tori,  
 
Reac�ia corpului profesional fa�� de degradarea f�r� precedent, pe parcursul acestui an, a 

statutului profesional �i economic al judec�torilor, a fost ferm�, solidar� �i omogen� la nivelul 
tuturor instan�elor judec�tore�ti din România, începând cu Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. 
Protestul puterii judec�tore�ti a ar�tat clasei politice �i societ��ii în ansamblu ca independen�a 
justi�iei nu este o chestiune negociabil� între deciden�ii publici, ci este un imperativ al statului 
de drept. 

 
Potrivit centraliz�rilor f�cute de RE�EAUA NA�IONAL� A ADUN�RILOR GENERALE ALE 

JUDEC�TORILOR (R.N.A.G.), organism informal creat pentru a facilita comunic�rile între 
instan�e, la acest moment toate instan�ele judec�tore�ti din �ar� se afl� în exercitarea 
formelor de protest declan�ate anterior, potrivit celor stabilite prin Hot�rârile Adun�rilor 
Generale ale Judec�torilor ce au avut loc în perioada 28.08-3.09.2009. 

Majoritatea adun�rilor generale au stabilit desf��urarea formelor de protest pân� la 
solu�ionarea tuturor solicit�rilor formulate. 

 
La data de 14 septembrie 2009, R.N.A.G., Asocia�ia Magistra�ilor din România �i Uniunea 

Na�ional� a Judec�torilor au solicitat Birourilor Permanente ale Senatului �i Camerei 
Deputa�ilor constituirea unor comisii parlamentare speciale pentru elaborarea unei Conven�ii a 
puterilor legislativ�, executiv� �i judec�toreasc� privind separa�ia �i echilibrul acestora în stat 
(Pact Na�ional pentru Justi�ie), Conven�ie care s� reuneasc� cele trei puteri sub semnul 
colabor�rii �i echilibrului constitu�ional, precum �i pentru identificarea unor solu�ii imediate, pe 
termen mediu �i pe termen lung de rezolvare a gravei crize prin care trece statul de drept, în 
primul rând de natur� legislativ�, dar �i prefigurarea unor solu�ii de natur� administrativ tehnic� 
pe care ar trebui s� le adopte celelalte dou� puteri pentru asigurarea independen�ei puterii 
judec�tore�ti �i a echilibrului interinstitu�ional între puterile statului. 

 
Pân� la acest moment nu am primit un r�spuns oficial cu privire la aceste solicit�ri, luni 

21.09.2009 fiind programat� �edin�a Birourilor permanente reunite ale camerelor. 
 
Joi, 17.09.2009 a avut loc prima  întâlnire din cadrul dezbaterilor ini�iate de Alian�a pentru 

statul de drept (Active Watch, Transparency International Romania, Asocia�ia Pro Democra�ia, 
Centrul de Resurse Juridice) sub apelul Invita�ie la realizarea Pactului pentru Justi�ie, o nou� 
întâlnire fiind programat� pentru mar�i 22.09.2009. Ini�iativa î�i propune realizarea medierii 
între reprezentan�ii celor trei puteri în stat �i realizarea proiectului unui Pact na�ional pentru 
Justi�ie. 

 

                                                 
22 Textul prezentat apartine R.N.A.G. Un text similar, cu mici diferen�e (de exemplu absen�a referirii la procedura 
audierii publice pentru numirea pre�edintelui I.C.C.J., ori referirea la demiterea ministrului justi�iei), sub acela�i 
titlu Apel la continuarea protestului a fost comunicat instan�elor la aceea�i dat� �i sub semn�tura comun� A.M.R. 
�i U.N.J.R. 
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Evaluând modul de îndeplinire a solicit�rilor formulate de judec�tori, constatam 
urm�toarele: 

 
1. Salarizarea tuturor judec�torilor, indiferent de gradul instan�ei, la nivelul celorlalte dou� 

puteri în stat, respectiv stabilirea coeficien�ilor de salarizare pentru judec�torii definitivi, în 
contextul legii salariz�rii unitare, începând de la nivelul de salarizare al secretarului de stat �i 
pân� la coeficientul maxim – OBIECTIV NEREALIZAT  

 
2. Garantarea nediminu�rii pentru to�i judec�torii a veniturilor nete, cu includerea tuturor 

drepturilor trecute în carnetele de munc�, recunoscute prin lege �i prin hot�râri judec�tore�ti – 
OBIECTIV NEREALIZAT (Doar art. 4 alin 3 din anexa 6 a legii unitare de salarizare a fost 
acceptat într-o form� apropiat� de amendamentele propuse de reprezentan�ii instan�elor, 
celelalte amendamente fiind respinse - nu se mai acorda sporul de condi�ii grele de 15%, 
sporul de doctorat de 15%, sporul de mediu rural de 10%, etc.) 

 
3. Demararea procedurilor administrative de preluare potrivit legii, de la 1 ianuarie 2010, 

de c�tre I.C.C.J. a atribu�iilor M.J.L.C. referitoare la gestionarea bugetului cur�ilor de apel, al 
tribunalelor, al tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, precum �i a patrimoniului de sistem 
gestionat în prezent de M.J.L.C. – OBIECTIV NEREALIZAT 

 
4. Stabilirea pentru bugetul justi�iei, respectiv al cur�ilor de apel, al tribunalelor, al 

tribunalelor specializate �i al judec�toriilor, al I.C.C.J. �i al Ministerului Public, cumulate, a unui 
prag minim de 1% din PIB. – OBIECTIV NEREALIZAT 

 
5. Trecerea imediat� a taxelor de timbru �i a timbrului judiciar de la bugetele locale �i 

Ministerul Justi�iei la bugetele I.C.C.J. �i al instan�elor judec�tore�ti, având ca destina�ie 
expres� finan�area func�ionarii acestora, prin modificarea prin Ordonan�� de Urgen�� a 
Guvernului a prevederilor din Legea nr.76/2009, precum �i a sumelor încasate la bugetul de 
stat cu titlu de impozit pentru toate activit��ile în leg�tur� cu sistemul judiciar, a amenzilor �i 
cheltuielilor judiciare; - OBIECTIV NEREALIZAT  

 
6. Angajamentul ferm din partea Guvernului c� vor fi pl�tite drepturile salariale ob�inute 

prin hot�râri judec�tore�ti;- OBIECTIV NEREALIZAT 
 
7. Eliminarea obliga�iei de participare a judec�torilor la orice activitate legat� de orice fel 

de scrutinuri electorale, începând cu alegerile preziden�iale din noiembrie 2009 – OBIECTIV 
NEREALIZAT. 

 
8. Recunoa�terea justi�iei drept domeniu strategic de interes na�ional �i elaborarea pân� la 

sfâr�itul anului a unei strategii de consolidare a sistemului judiciar precum �i încheierea unui 
Pact asupra justi�iei, de c�tre puterea executiv�, legislativ� �i judec�toreasc�, care s� 
garanteze respectarea recomand�rilor Comitetului Mini�trilor cu privire la independen�a Puterii 
judec�tore�ti (volumul de activitate pe judec�tor, finan�area sistemului judiciar, excluderea 
atribu�iilor nejuridice ale judec�torilor, luarea de m�suri pentru îmbun�t��irea imaginii justi�iei, 
asigurarea independen�ei economice a magistra�ilor) – OBIECTIV NEREALIZAT 

 
Concluzionând, constat�m faptul c� reprezentan�ii celorlalte puteri în stat nu au manifestat 

deschidere pentru solu�ionarea solicit�rilor noastre, nefiind demarate negocieri pe majoritatea 
acestora.  
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În consecin��, continuarea protestului pân� la solu�ionarea tuturor solicit�rilor adoptate în 

adun�rile generale constituie unica solu�ie pentru a determina puterea executiv� �i puterea 
legislativ� s� respecte principiul separa�iei �i echilibrului puterilor în stat. 

 
Având în vedere preocuparea permanent� de a asigura cet��enilor români accesul la o 

justi�ie independent� �i impar�ial�, v� propunem s� opta�i pentru continuarea ferm� a 
protestului, pân� la luarea în considerare de c�tre puterea executiv� (Guvern) �i legislativ� 
(Parlament) a solicit�rilor legitime ale puterii judec�tore�ti, menite s� consolideze statul de 
drept în România �i cre�terea capacit��ii sistemului judiciar de a-�i realiza menirea 
constitu�ional� de ap�rare a drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale cet��enilor. 

 
Pe baza consult�rilor efectuate prin intermediul persoanelor de contact R.N.A.G. v� 

propunem ca prin m�surile ce le vom hot�rî s� demonstr�m c� judec�torii nu se afl� în conflict 
cu societatea, astfel cum deciden�ii politici au încercat s� acrediteze public, �i s� lua�i în 
discu�ie continuarea protestului în urm�toarea modalitate, pân� la 5 octombrie 2009, când 
urmeaz� s� aib� loc o nou� evaluare a stadiului de solu�ionare a solicit�rilor: 

1. Solu�ionarea tuturor cauzelor declarate de lege urgente.  
2. Amânarea tuturor celorlalte cauze. 
3. Deschiderea arhivelor �i registraturilor tuturor instan�elor timp de o or�/dou� 
zilnic. 
4. Men�inerea m�surilor deja dispuse referitoare la activitatea la Registrul 
Comer�ului. 
5. Neimplicarea judec�torilor în birourile electorale de circumscrip�ie. 

 
În cadrul R.N.A.G. s-au mai propus ca puncte pentru a fi luate în discu�ie în cadrul 

adun�rilor generale: 
 
1.  solicitarea c�tre Prim-ministrul României de demitere a ministrului justi�iei, fa�� de 
modul defectuos de gestionare a conflictului cu puterea executiv�, fa�� de responsabilitatea 
direct� a acestuia pentru escaladarea lui, fa�� de atitudinile duplicitare �i lipsite de 
transparen�� dovedite pe perioada negocierilor purtate, precum �i fa�� de nesprijinirea 
manifest� atât a amendamentelor formulate de instan�e la legea cadru a salariz�rii unitare 
cât �i a celorlalte solicit�ri ale puterii judec�tore�ti; 
 
2. solicitarea c�tre Consiliul Superior al Magistraturii, pentru a evita toate suspiciunile 
publice �i pentru a garanta înaltul standard de transparen�� �i responsabilitate a corpului 
profesional al judec�torilor, de desemnare a viitorului pre�edinte al Înaltei Cur�i de Casa�ie 
�i Justi�ie, reprezentant al puterii judec�tore�ti �i deci al fiec�rui judec�tor, printr-o 
procedur� public� transparent� �i deschis� accesului oric�rui judec�tor, inclusiv prin 
realizarea unor audieri publice; 
 
3. emiterea unui comunicat de pres� prin care s� anun�a�i continuarea ferm� a protestului 
cel pu�in pân� la 5 octombrie 2009 �i s� solicita�i imperativ, ca exponent al puterii 
judec�tore�ti, Guvernului respectiv Parlamentului, s� manifeste disponibilitate de dialog �i 
s� ofere garan�ii certe, pân� la data desf��ur�rii urm�toarelor Adun�ri Generale ale 
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Judec�torilor, cu privire la rezolvarea tuturor revendic�rilor puterii judec�tore�ti în ac�iunea 
acesteia de înt�rire a statului de drept �i de înt�rire a independen�ei justi�iei, ca valoare 
fundamental� a democra�iei. 
 
4. transmiterii c�tre parlamentarii locali, deputa�i �i senatori, a textului peti�iei online 
intitulat� „Apel la solidarizarea puterii legislative”, num�rând peste 1.800 de semn�turi, 
înso�it de solicitarea dvs. de a se al�tura, prin m�suri concrete de sprijinire a revendic�rilor 
instan�elor, ac�iunii puterii judec�tore�ti de promovare a independen�ei justi�iei, ap�rând 
astfel statul de drept �i democra�ia constitu�ional� fundamentat� pe suprema�ia Constitu�iei, 
echilibrul, separa�ia �i colaborarea puterilor în stat. 
 
5. acordarea unui mandat expres de reprezentare pentru discu�iile în leg�tur� cu 
elaborarea Pactului Na�ional pentru Justi�ie pentru d-na Laura Andrei – Tribunalul Bucure�ti, 
d-nii Hora�iu Dumbrav� – Curtea de apel Mure�, Adrian Neac�u –Tribunalul Vrancea, Florin 
Ni�� –Judec�toria Br�ila.  

 
V� rug�m s� supune�i aprob�rii adun�rilor generale ale judec�torilor aceast� propunere de 

continuare a protestului, iar în vederea p�str�rii caracterului omogen al acestor adun�ri 
generale s� ne comunica�i hot�rârile adoptate, astfel încât s� le putem centraliza �i comunica 
public. 

 
Ata��m la prezenta un Tabel con�inând modul de aprobare a amendamentelor la legea 

unitar� de salarizare, precum �i solicit�rile c�tre birourile permanente ale Camerei Deputa�ilor 
�i Senatului de înfiin�are a unor comisii speciale privind justi�ia, în vederea elabor�rii Pactului 
Na�ional pentru Justi�ie. 
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19.  PRINCIPIILE PACTULUI PENTRU JUSTI�IE 

24 septembrie 2009 
 
 

În urma unui dialog facilitat de Alian�a pentru Statul de Drept 
 

 
I. Preambul 

Constatând existen�a unui diferend grav între puterea judec�toreasc� �i cea executiv�, 
pornind de la primordialitatea principiului separa�iei �i echilibrului puterilor în stat, în�elegând 
urgen�a refond�rii statului de drept pe baze consensuale, Active Watch - Agen�ia de 
Monitorizare a Presei (AMP), Asocia�ia Pro Democra�ia (APD), Centrul de Resurse Juridice 
(CRJ) �i Transparency International România (TI-Ro) au pus bazele Alian�ei pentru Statul de 
Drept, cu scopul de a sus�ine eforturile tuturor par�ilor implicate în direc�ia unei rezolv�ri 
ra�ionale, eficiente �i în interesul publicului a conflictului grav intervenit în rela�ia dintre puterile 
statului. 

În acest sens, pentru a facilita g�sirea unor solu�ii �i pentru a oferi un cadru de mediere în 
vederea dep��irii blocajului de comunicare, cu speran�a relans�rii dialogului �i a rezolv�rii 
democratice a diferendului dintre puterile statului, Alian�a pentru Statul de Drept a invitat 
Primul-ministru, ministrul Justi�iei, pre�edin�ii celor doua Camere ale Parlamentului, liderii 
grupurilor parlamentare, reprezentan�ii Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, ai Consiliului 
Superior al Magistraturii, ai Ministerului Public, �i ai organiza�iilor magistra�ilor, s� participe la o 
serie de întâlniri al c�ror obiectiv este deblocarea actualei crizei �i ini�ierea Pactului pentru 
Justi�ie. 

 
II. Cuprinsul în�elegerii 

 
În urma întâlnirilor din datele de 17, 22, 23 Septembrie 2009, reprezentan�ii legislativului, 

executivului �i ai puterii judec�tore�ti au agreat ca �i teme de discu�ii urm�toarele puncte: 
 
 

1. Independen�a justi�iei în realizarea actului de justi�ie 
2. Finan�area sistemului 
3. Rela�ia justi�iei cu alte puteri ale statului 
4. Asigurarea bunei administr�ri în justi�ie 
5. Condi�ia judec�torului �i imaginea public� 

 
S-a convenit faptul c� principiile pe care se va construi Pactul pentru justi�ie sunt prev�zute 

în Recomandarea R (94) a Comitetului de Mini�tri al statelor membre privind independen�a, 
eficien�a �i rolul judec�torilor, precum �i Principiile fundamentale cu privire la independen�a 
sistemului judiciar adoptate de Cel de-al �aptelea Congres al Na�iunilor Unite privind 
Prevenirea infrac�iunilor �i tratamentul infractorilor sus�inut la Milano din 26 august – 6 
septembrie 1985 �i avizate prin Rezolu�iile 40/32 din 29 noiembrie 1985 �i 40/146 decembrie 
1985 ale Adun�rii Generale. 

 
 
Ca urmare a discu�iilor purtate, participan�ii au agreat urm�toarele direc�ii în ceea ce 

prive�te: 
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1. Independen�a justi�iei în realizarea actului de justi�ie 
• Independen�a justi�iei, în general, �i a judec�torului, în special, trebuie s� 

reprezinte o garan�ie pentru justi�iabil cu privire la calitatea �i corectitudinea 
actului de justi�ie, iar nu un privilegiu al magistra�ilor. 

• Pentru asigurarea independen�ei reale sunt necesare aplicarea �i 
respectarea standardelor europene �i jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor 
Omului cu privire la în�elesul �i întinderea independen�ei, precum �i cu privire la 
mecanismele de asigurare a acesteia. 

• Sistemul judiciar poate fi vulnerabil �i dependent de celelalte puteri ale 
statului în situa�ia unei finan��ri insuficiente. 

  
2. Finan�area sistemului 

• În vederea dimension�rii corecte a resurselor necesare pentru buna 
func�ionare a sistemului judiciar este necesar� realizarea unei analize de nevoi 
care s� pun� în eviden�� în mod distinct necesarul de resurse aferent func�ion�rii 
�i dezvolt�rii acestora. Aceast� analiz� de nevoi trebuie s� aib� în vedere 
realizarea unei norm�ri a muncii necesare �i raportarea acesteia la num�rul de 
posturi existente �i la cele necesare, atât din perspectiva a magistra�ilor, cât �i a 
personalului auxiliar. 

• Pe baza acestei analize trebuie s� se asigure garantarea plafonului 
necesar de func�ionare, respectiv cheltuieli de personal �i cheltuieli materiale �i 
de capital, indiferent de valoarea acestuia, dar nu mai pu�in de 1% din PIB 

• Bugetul trebuie s� acopere �i cheltuielile de dezvoltare a sistemului �i s� 
asigure o finan�are adecvat� pentru un act de justi�ie eficient 

• Aplicarea legii privind transferarea atribu�iilor Ministerului Justi�iei �i 
Libert��ilor Cet��ene�ti referitoare la gestionarea bugetului cur�ilor de apel, al 
tribunalelor, al tribunalelor specializate �i al judec�toriilor la Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie �i asigurarea prealabil� a managerilor necesari gestion�rii 
bugetului la instan�e 

• Pentru asigurarea independen�ei justi�iei �i eliminarea oric�ror pârghii de 
constrângere nu se vor putea realiza rectific�ri negative pe parcursul anului ale 
sumelor alocate pentru bugetul justi�iei aprobat de Parlament.  

• Proiectul bugetului de func�ionare a instan�elor �i parchetelor se 
elaboreaz� �i înainteaz� de I.C.C.J. �i de c�tre Ministerul Public, pe baza 
analizelor �i rapoartelor de fundamentare întocmite de instan�e �i parchete. 

 
3. Rela�ia justi�iei cu alte puteri ale statului 

• Consiliul Superior al Magistraturii va fi consultat în mod obligatoriu pentru 
legalitatea procedurii de elaborare �i adoptare a proiectelor de acte normative în 
rela�ia cu puterea judec�toreasc� de c�tre puterea executiv� �i cea legislativ� pe 
baza unui aviz în privin�a proiectelor de acte normative care intereseaz� 
activitatea sistemului judiciar. 

• Stabilirea unor garan�ii care s� limiteze domeniul de reglementare prin 
intermediul Ordonan�elor de Urgen�� în domeniul justi�iei, respectiv statutul 
magistratului, organizarea �i func�ionarea instan�elor �i parchetelor, bugetul 
instan�elor �i parchetelor �i al C.S.M.. 

• Stabilirea unui mecanism de evaluare periodic� �i monitorizare 
permanent� a rela�iilor între puteri. 

• Tratament egal din punct de vedere legislativ între func�iile de demnitate 
public� �i magistra�i, pornind de la principiul egalit��ii între puterile statului. 
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4. Asigurarea bunei administr�ri în justi�ie 
• Stabilirea standardelor de bun� func�ionare a instan�elor �i parchetelor.  
• Schemele de personal pentru instan�e �i parchete se vor dimensiona în 

func�ie de volumul de activitate al magistra�ilor �i pe baza norm�rii activit��ii 
personalului auxiliar din instan�e �i parchete. 

• Ini�ierea unui mecanism unitar �i permanent la nivel de sistem de 
eviden�iere a statisticii judiciare. 

 
 

5. Condi�ia judec�torului �i imaginea public� 
 

• Cele trei puteri în stat î�i garanteaz� respectul reciproc �i ac�ioneaz� 
pentru cre�terea încrederii publicului în sistemul judiciar �i în statul de drept.  

• Implementarea unui statut european al magistratului în România, bazat pe 
stabilitate �i predictibilitatea statutului magistratului, în conformitate cu 
reglement�rile �i recomand�rile interna�ionale în materie.  
 
 

Având în vedere c� problemele care afecteaz� sistemul judiciar sunt multiple, s-a convenit 
continuarea discu�iilor în cadrul parlamentar, conform Regulamentelor celor dou� Camere ale 
Parlamentului României, având ca obiectiv final stabilirea unui Pact pentru Justi�ie bazat pe de 
principii �i standarde de bun� func�ionare a justi�iei comun acceptate de to�i reprezentan�ii 
celor trei puteri ale statului, precum �i conduita care va determina rela�iile dintre ei.  

 
Acestea sunt principiile fundamentale pe care se va adopta Pactul pentru Justi�ie asumat 

de cele trei puteri, Pact care va constitui documentul cadru pentru elaborarea �i adoptarea 
viitoarelor politici publice �i acte normative în domeniul justi�iei, precum �i m�surile de 
finan�are �i administrare a sistemului de justi�ie. Principiile astfel elaborate urmeaz� a fi 
transmise c�tre comisiile speciale parlamentare pentru detalierea lor în m�suri legislative. 

 
P�r�ile se angajeaz� s� î�i asume un calendar de aplicare a Pactului pentru Justi�ie pe 

baza prezentelor principii23. 
 
 
 
 
 

Încheiat ast�zi, 24 Septembrie, la hotel Novotel, sala Paris, în 14 exemplare originale, câte 
unul pentru fiecare parte. 

 

                                                 
23 Documentul este semnat dup� cum urmeaz�: Î.C.C.J. -  judec�tor Anton Pandrea, C.S.M. - judec�tor Labu� 
Ana Cristina, R.N.A.G. judec�tor Adrian Neac�u, A.M.R. – judec�tor Mona Pivniceru, U.N.J.R.- judec�tor Dana 
Gîrbovan, Asocia�ia procurorilor din România – procuror Constantin Sima, grupul politic PSD-PC – deputat 
Iordache Florin, grupul politic PDL – deputat Toader Mircea, grupul politic PNL – deputat Nicol�escu Eugen, 
grupul politic UDMR – deputat Marton Arpad. 
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20.  MESAJUL PRE�EDINTELUI CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII CU 
PRILEJUL SEMN�RII PACTULUI PENTRU O JUSTI�IE EUROPEAN�24 

24 septembrie 2009 
 
M� adresez azi magistra�ilor români. 
 
În primul rând vreau s�-i felicit pentru fermitatea �i solidaritatea cu care �i-au ap�rat în 

aceste zile independen�a. Modul în care magistra�ii au ap�rat justi�ia, ca putere în stat, a 
demonstrat c� în România exist� un corp al judec�torilor �i procurorilor de carier� �i care 
percep în în�elesul cel mai profund  separa�ia �i echilibrul în care puterile unui stat de drept 
trebuie s� se situeze. 

 
Ast�zi, cu medierea societ��ii civile  s-au efectuat primii pa�i concre�i pentru semnarea 

cu celelalte puteri a „Pactului pentru justi�ie”.  
 
Principiile pe care se va construi Pactul pentru justi�ie sunt prev�zute în Recomandarea 

R (94) a Comitetului de Mini�tri al statelor membre privind independen�a, eficien�a �i rolul 
judec�torilor, precum �i în Principiile fundamentale cu privire la independen�a sistemului 
judiciar adoptate de Cel de-al �aptelea Congres al Na�iunilor Unite privind Prevenirea 
infrac�iunilor �i tratamentul infractorilor sus�inut la Milano din 26 august – 6 septembrie 1985 �i 
avizate prin Rezolu�iile 40/32 din 29 noiembrie 1985 �i 40/146 decembrie 1985 ale Adun�rii 
Generale. 

 
Deoarece suntem con�tien�i c� o societate democrat� nu poate supravie�ui pentru un 

timp îndelungat f�r� echilibrul pe care justi�ia i-l confer�, îi chem azi pe to�i judec�torii s� între 
în s�lile de judecat� �i pe procurori s� suspende protestul. 

 
De asemenea îi chem pe to�i magistra�ii români s� r�mân� vigilen�i, astfel încât 

calendarul realiz�rii m�surilor  pe termen mediu �i lung stabilite în Pactul pentru justi�ie s� fie 
respectate întocmai, astfel încât ceea ce azi a dobândit magistratura român� s� nu fie pierdut 
vreodat�. 

 
 
 
V� mul�umesc, 
Judec�tor Virgil Viorel Andreie� 
Pre�edintele Consiliului Superior al Magistraturii 

                                                 
24 Titlul reproduce forma original� a comunicatului de pres�, ap�rut pe pagina de internet a Consiliului Superior al 
Magistraturii. În realitate este vorba despre semnarea documentului intitulat Principiile Pactului pentru Justi�ie. 
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21.  CONTINUAREA RESTRÂNS� A PROTESTELOR (R.N.A.G.) 

29 septembrie 2009 
 
 

Majoritatea adun�rilor generale ale instan�elor au hot�rât reluarea activit��ii de judecat� în 
condi�ii normale. Protestul continu� în forma refuzului judec�torilor de a participa la 
constituirea birourilor electorale �i a restrângerii activit��ii la Oficiul Registrului Comer�ului. 
Reamintim c� una dintre solicit�rile exprese ale judec�torilor este degrevarea de sarcinile 
extrajudiciare neconstitu�ionale, precum implicarea în procesul electoral, sens în care 
R.N.A.G. solicit� puterii executive �i puterii legislative, Biroului Electoral Central, cât �i 
Consiliului Superior al Magistraturii, s� exprime un punct de vedere ferm �i sa ia în 
considerare acest fapt pentru a identifica de urgen��, împreun� cu puterea judec�toreasc�, 
solu�ii.  

 
Preciz�m c� suspendarea protestului pe o perioad� determinat� a fost o m�sura luat� în 

interesul exclusiv al justi�iabililor. Revendic�rile judec�torilor trebuie rezolvate de urgen��, 
motiv pentru care solicit�m în continuare puterii executive, prin Primul ministru, ini�ierea 
dialogului cu puterea judec�toreasc�. 

 
Subliniem c� refuzul constant de dialog din partea executivului a determinat escaladarea 

nemul�umirilor judec�torilor, culminând cu adoptarea formelor radicale de protest. În acest 
context, este cu atât mai inexplicabil� atitudinea ministrului justi�iei de a nu participa la dialogul 
ini�iat de c�tre puterea legislativ� (prin constituirea comisiei speciale pentru analiza crizei din 
justi�ie), �i de a culpabiliza puterea judec�toreasc� pentru deficien�ele actuale ale economiei, 
cât timp conflictul a fost generat tocmai de lipsa sa de disponibilitate pentru dialog. Durata 
protestului este în direct� leg�tur� cu manifestarea de c�tre reprezentan�ii celorlalte puteri a 
deschiderii spre dialog, în vederea identific�rii unor solu�ii eficiente pentru problemele din 
sistem. 

 
Solicit�m ca dl. C�talin Marian Predoiu, ministrul justi�iei �i libert��ilor cet��ene�ti, s�-�i 

onoreze de urgen�� promisiunea public� asumat� în declara�iile sale din 21.09.2009, de a 
degreva judec�torii de sarcinile îndeplinite la registrul comer�ului. R.N.A.G. atrage aten�ia c�, 
în situa�ia în care acest lucru nu se va întâmpla, responsabilitatea pentru un eventual blocaj la 
nivelul registrului comer�ului, în detrimentul solicitan�ilor, nu va fi imputabil� judec�torilor. De 
altfel, este de remarcat interesul real manifestat de c�tre ministrul justi�iei exclusiv cu privire la 
acest sector, interesând mediul de afaceri, în contrast cu dezinteresul ar�tat pentru justi�iabilii 
din cauzele de drept comun. 

 
R.N.A.G. informeaz� c� particip� activ la lucr�rile comisiei speciale pentru analizarea crizei 

intervenite în func�ionarea justi�iei, instituit� la data de 24.09.2009 de camerele reunite ale 
Parlamentului. Subliniem c� reprezentan�ii Parlamentului �i-au însu�it în totalitate principiile ce 
vor sta la baza elabor�rii Pactului pentru Justi�ie, într-o �edin�� de la care ministrul justi�iei a 
lipsit. Solicit�m puterii executive s� dea dovad� ca în�elege importan�a pentru stabilitatea 
statului de drept a adopt�rii unui astfel de Pact, �i s�-�i asume la rândul s�u Principiile Pactului 
pentru justi�ie, implicându-se în lucr�rile comisiei parlamentare. 
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22.  FINAN�AREA JUSTI�IEI ÎN PERIOADA 2006-200925 

(extras) 
26 octombrie 2009 

Indicele anual de subfinan�are 
 
Subfinan�area justi�iei poate fi cuantificat� ca diferen�a dintre bugetul ini�ial solicitat �i 

bugetul final executat de instan�e ca urmare a rectific�rilor suferite în decursul anului. Ca 
regul�, prin bugetul de stat instan�elor �i parchetelor, cu excep�ia I.C.C.J., li se aprob� cca. 
60%-70% din necesarul solicitat, urmând ca prin actele normative de rectificare bugetar� 
adoptate în decursul anului creditele bugetare s� le fie majorate.  

Procedura în sine, pe lâng� faptul c� încalc� prevederile legale în vigoare referitoare la 
formarea �i adoptarea bugetelor justi�iei, nu este de natur� s� asigure o previzibilitate �i 
certitudine acoperirii cheltuielilor necesare func�ion�rii sistemului judiciar. Indicele astfel 
calculat trebuie corelat cu eventualele modific�ri ale cuantumului drepturilor salariale, respectiv 
cu influen�a cre�terilor bunurilor �i serviciilor pe parcursul anului, neavute în vedere la 
fundamentarea bugetelor.  

 

Tabelul nr. 14: Dinamica indicelui de subfinan�are 2006-2009 buget cur�i de apel 
 Cheltuieli personal 

Indicele de 
subfinan�are 

Bunuri �i servicii Indicele de 
subfinan�are 

 
Buget 

solicitat 
Buget 

rectificat 
Buget 

executat 
Buget 

solicitat 
Buget 

rectificat 
Buget 

executat 

2007 643.304 966.663 885.811 +37,69% 115.261 109.168 104.317 -9,50% 

2008 943.333 1.200.676 1.187.025 +25,83% 182.229 139.976 124.742 -32,55% 

2009 1.109.704 869.699 869.699* -22,63% 238.984 127.308 127.308* -47,73% 

*estimat 
 
 COMENTARIU: 
Datele rezultate pentru cheltuielile de personal pentru anii 2007 �i 2008 pot fi puse pe 

seama erorilor de fundamentare a bugetelor de c�tre cur�ile de apel, respectiv a modific�rilor 
intervenite în calculul drepturilor salariale. Subfinan�area cheltuielilor de func�ionare propriu 
zis� a instan�elor cunoa�te un trend descendent, aceasta agravându-se de la an la an.  

 
Prin bugetul pentru anul 2009 nu au fost aprobate26 fondurile necesare pentru acordarea 

drepturilor salariale stabilite prin hot�râri judec�tore�ti, respectiv suma de 670.000.000 lei. 
 

Situa�ia finan��rii justi�iei în anul bugetar 2009 
În anul bugetar 2009 to�i indicatorii financiari s-au pr�bu�it. La sfâr�itul semestrul bugetar I 

situa�ia instan�elor �i parchetelor a atins un prag critic, acestea aflându-se, în urma epuiz�rii 
fondurilor pentru func�ionare, în imposibilitate de continuare a activit��ii la parametrii fire�ti. 

 

                                                 
25 Raport întocmit de judec�tor Adrian Neac�u pentru lucr�rile Comisiei speciale parlamentar� de analiz� a 
crizei intervenite în func�ionarea justi�iei. 
26 R�spunsul M.J.C.L. la chestionarul Evaluarea nivelului de finan�are a justi�iei în perioada 2000-2009, comunicat 
Comisiei speciale parlamentar�, pg. 1. 
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Sinteza evolu�iilor negative ale bugetului justi�iei în 2009 fa�� de 2008 

Tabelul nr. 15 Evolu�ia negativ� a bugetului justi�iei în 2009 fa�� de 2008 

 Buget cur�i 
de apel 

Buget 
I.C.C.J. 

Buget 
parchete 

Buget 
instan�e/cap 
de locuitor 

Buget 
instan�e/procent 

din PIB 

Buget 
parchete/cap 
de locuitor 

Buget 
parchete/procent 

PIB 
2008 370.440.793 21.254.209 172.344.921 18.194 0,286 8.00 0.125 
2009 246.321.031 18.156.139 133.106.221 12.302 0.224 6.19 0.113 

 -33,51% -14,58% -22,77% -32,39% -21,68% -22,63% -9,60% 
Bugetele sunt calculate în euro 

Indicii de subfinan�are în 2009 

Tabelul nr. 16 Indici subfinan�are pe structuri cheltuieli 
 Cheltuieli personal Cheltuielii func�ionare 

Buget solicitat 
Buget 

executat* 
Indice 

subfinan�are 
Buget 

solicitat 
Buget 

executat* 

Indice 
subfinan�are 

Buget 
cur�i de 

apel 
1.109.704 869.699 -22,63% 238.984 127.308* -47,73% 

Buget 
I.C.C.J. 

135.800 69.529 -48,81% 5.810 4.837 -16,75% 

Buget 
parchete 

1.185.720 562.640 -52,55% 1.094.105 472.565 -56,81% 

*  estimare 

Indicele de subfinan�are, în�eles ca raportul dintre sumele bugetare solicitate în cadrul 
procesului de fundamentare a cheltuielilor �i bugetul efectiv executat a atins valorile record de 
-56,81% în privin�a cheltuielilor de func�ionare a parchetelor, respectiv -52,55% în privin�a 
cheltuielilor de personal cuprinse în acela�i buget. 

Pentru prima oar� în cei 4 ani de referin�� bugetul I.C.C.J., pentru care legisla�ia prevede 
cele mai puternice garan�ii în ce prive�te formarea �i adoptarea sa, cunoa�te un deficit al 
sumelor bugetare primite fa�� de cele solicitate. 

Subfinan�area cheltuielilor de personal s-a realizat prin necuprinderea în bugete a 
drepturilor salariale complete, calculate potrivit prevederilor legale în vigoare �i înscrierilor în 
carnetele de munc�.   

 

ANEXA: Concluzii �i propuneri 

Gestionarea bugetului justi�iei 

De�i independent� ca putere constituit� în stat, puterea judec�toreasc� depinde, contrar 
Constitu�iei României, de un ordonator principal de credite membru al puterii executive. Faptul 
este cu atât mai grav cu cât o alt� autoritate public� judec�toreasc�, respectiv Ministerul 
Public, beneficiaz� de independen�� financiar�, de�i acesta este pus administrativ sub 
autoritatea ministrului justi�iei. Aceasta creeaz� în mod evident un dezechilibru func�ional în 
dinamica func�ion�rii independente a puterii judec�tore�ti, precum �i o presiune 
nejustificat� a puterii executive în raport cu puterea judec�toreasc�. 
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Dintre cele trei puteri constituite în stat, respectiv puterea legislativ�, puterea executiv� �i 
cea judec�toreasc�, aceasta din urm� este singura putere ce nu beneficiaz� de dreptul de a 
forma, administra, angaja �i utiliza independent fondurile bugetare. 

Spre deosebire de puterea judec�toreasc�, puterea legislativ� î�i determin� independent 
nevoile bugetare, ca �i administrarea acestora27. Or, este contrar logicii constitu�ionale ca o 
putere constituit� în stat s� nu beneficieze plenar de independen�a asumat� de Adunarea 
Constituant�, ci s� depind� din acest punct de vedere de puterea executiv�, cu atât mai mult 
cu cât alte autorit��i judec�tore�ti (C.S.M., Ministerul Public) beneficiaz� de o astfel de 
independen��, de�i nu fac parte din puterea judec�toreasc�, singura c�reia i se recunoa�te în 
logica statului de drept voca�ia la independen�� deplin�. 

Propunerea nr. 1 

Elaborarea unei propuneri legislative prin care s� se prevad� opera�iunile tehnico-
administrative de preluare a atribu�iilor de gestionare a bugetului cur�ilor de apel, tribunalelor, 
tribunalelor specializate �i judec�toriilor de c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, începând 
cu 1 ianuarie 2010.  

Propunerea trebuie s� prevad� preluarea personalului din cadrul Ministerului Justi�iei �i 
Libert��ilor Cet��ene�ti necesar, prin transfer, în cadrul  departamentului economico-financiar 
�i administrativ al Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie. De asemenea, trebuie s� prevad� 
obliga�ia Guvernului ca în interval de 90 de zile s� asigure I.C.C.J. un sediu corespunz�tor, 
pân� la îndeplinirea acestei obliga�ii M.J.L.C. punând la dispozi�ia I.C.C.J. spa�iile necesare 
desf��ur�rii activit��ii personalului preluat prin transfer în cadrul departamentului economic-
financiar. 

Propunerea nr. 2 

Includerea în raportul final al Comisiei speciale parlamentar� de analiz� a crizei intervenite 
în func�ionarea justi�iei a solicit�rii ferme c�tre Guvernul României de a nu prelungi prin 
emiterea unei ordonan�e de urgen�� termenul de aplicare a dispozi�iilor art. 136 din Legea. nr 
304/2004, republicat�, cu privire la preluarea atribu�iilor referitoare la gestionarea bugetului 
cur�ilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate �i al judec�toriilor de c�tre I.C.C.J.  

Propunerea nr. 3 

Elaborarea unei propuneri legislative privind modificarea corespunz�toare a Legii nr. 
304/2004, republicat�, privind organizarea judiciar� �i a Legii nr. 317/2004, republicat�, pentru 
corelarea acestora cu prevederea privind  preluarea de la 1.01.2010 a administr�rii bugetului 
cur�ilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate �i judec�toriilor de c�tre Înalta Curte de 
Casa�ie �i Justi�ie (consecin�e în ce prive�te elaborarea bugetului, atribu�iile specifice calit��ii 
de ordonator de credite, aprobarea statelor de func�ii �i de personal �.a.).  

Descentralizarea administr�rii bugetului justi�iei 
Toate instrumentele universale28 �i regionale29 garanteaz� dreptul la un proces echitabil în 

fa�a unei instan�e independente �i impar�iale. În plus, Conven�ia European� privind Drepturile 

                                                 
27 Spre exemplu, a se vedea Hot�rârea Senatului nr. 2/04.02.2009 publicat� în Monitorul  oficial al României nr. 
68/04.02.2009 �i Hot�rârea Camerei Deputa�ilor nr. 3/04.02.2009, publicat� în Monitorul oficial al României nr. 
70/05.02.2009 
28 Art. 10 din Declara�ia universal� a drepturilor omului (ONU, 1948); art. 14 alin. 1 din Pactul interna�ional privind 
drepturile civile �i politice (ONU, 1966); Art. 40 pct.2 lit. b (V) din Conven�ia cu privire la drepturile copilului (ONU, 
1989); Principiile de baz� privind independen�a justi�iei (ONU, 1985); art. 67 din Statutul Cur�ii Penale 
Interna�ionale (ONU, 1988). 
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Omului prevede �i necesitatea solu�ion�rii procesului într-o perioad� rezonabil� de timp. 
Pentru ca sistemul judiciar s� func�ioneze la aceste standarde, este nevoie de o organizare 
adecvat�. Astfel, din punct de vedere institu�ional, e nevoie la nivel macro de protec�ie 
împotriva imixtiunilor legislativului �i executivului, iar la nivel practic de consacrarea 
independen�ei în chestiuni administrative, independen�ei în chestiuni financiare, independen�ei 
în luarea deciziilor �i autorit��ii judec�torilor30. 

Aceste cerin�e organizatorice sunt esen�iale pentru func�ionarea justi�iei la cele mai înalte 
cerin�e de performan��. 

 
Eficien�a administr�rii fondurilor publice presupune �i descentralizarea administr�rii 

financiare31, astfel încât s� creasc� rolul �i responsabilitatea corelativ� a instan�elor 
judec�tore�ti, respectiv a parchetelor de pe lâng� instan�e, ca institu�ii administrativ-judiciare, 
de a decide autonom în chestiunile administrative �i financiare. În prezent, din aceste puncte 
de vedere, instan�ele sunt dependente ierarhic una de alta, iar în cap�tul acestei piramide este 
Ministerul Justi�iei, organ eminamente politic. 

 

Propunerea nr. 4 

Introducerea recomand�rii în raportul final al Comisiei speciale ca legisla�ia principal� �i 
secundar� s� fie modificat� astfel încât s� urm�reasc� �i s� asigure descentralizarea 
administrativ-financiar� a instan�elor �i parchetelor, cre�terea responsabilit��ii �i implic�rii 
bugetare a ordonatorilor de credite inferiori, asocierea instan�elor, parchetelor �i a adun�rilor 
generale ale judec�torilor dintr-o instan�� sau parchet în procedurile de elaborare a proiectelor 
de buget.  

 

Prag minim din PIB 

Lipsa de independen�� a puterii judec�tore�ti î�i poate avea originea �i în lipsa de alocare a 
fondurilor bugetare la un nivel adecvat exercit�rii func�iilor sale publice.  

Singura modalitate eficient� de protec�ie a puterii judec�tore�ti fa�� de subfinan�are o 
reprezint�, pe lâng� administrarea bugetului de c�tre puterea judec�toreasc�, prevederea unui 
procent fix minim din PIB, similar altor domenii economico profesionale, cum ar fi s�n�tatea, 
educa�ia sau armata. 

Aceast� m�sur� legislativ�, coroborat� cu cealalt� m�sur� legat� de independen�a în 
formarea, administrarea, angajarea �i utilizarea fondurilor bugetare, poate duce la înl�turarea 
pericolului bloc�rii activit��ii instan�elor, precum �i la satisfacerea necesit��ilor sistemului de 
justi�ie, ca serviciu public. Mai mult, prin prevederea unui procent fix din PIB ca �i prin 
administrarea proprie de c�tre puterea judec�toreasc� a bugetului ar cre�te responsabilitatea 
acesteia, pentru c� independen�a nu poate fi privit� în mod absolut, doar ca drepturi, ci ea 
implic� �i obliga�ii �i responsabilitate. 

                                                                                                                                                                         
29 Art. 6 par. 1 din Conven�ia european� privind drepturile omului (Consiliul Europei, 1950), alin.2 al art.47 din 
Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene. 
30 Pentru dezvolt�ri, a se vedea H. Dumbrav�, D. Cigan, C. Danile�, „Factorii de presiune �i conflictele de interese 
în justi�ie. Ghid pentru judec�tori”, Editat de Societatea pentru Justi�ie �i Konrad Adenauer Stiftung, 2007, p.22, 
disponibil la www.sojust.ro.  
31 Principiu cuprins în preambulul Rezolu�iei privind starea financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor, 
adoptat� în aprilie 2009 de toate instan�ele �i parchetele din România �i însu�it� de Consiliul Superior al 
Magistraturii. 
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Prevederea unui prag minim din PIB este o m�sur� de garantare a independen�ei 
instan�elor judec�tore�ti �i asumare a responsabilit��ii corelative. 

Propunerea nr. 5 

Includerea în raportul final al Comisiei a recomand�rii ca în cadrul elabor�rii �i aprob�rii 
bugetului de stat pe anul 2010 s� se urm�reasc� asigurarea pentru bugetele cumulate ale 
I.C.C.J., cur�ilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate, judec�toriilor �i al Ministerului 
Public a unui procent de minimum 1% din PIB. 

Propunerea nr. 6 

Elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea �i completarea art. 136 alin 1 din 
Legea nr. 304/2004, republicat�, privind organizarea judiciar�, cu urm�torul con�inut: 

„Activitatea instan�elor �i parchetelor este finan�at� de la bugetul de stat, în limita a cel 
pu�in 1% din produsul intern brut, asigurându-se anual o cre�tere permanent� a aloca�iilor 
bugetare, în concordan�� cu nevoile lor de func�ionare �i dezvoltare.”  

Surse de autofinan�are 

Puterea judec�toreasc� este capabil� s� se autofinan�eze în mare parte prin alocarea 
integral� a taxelor de timbru la bugetul justi�iei. Rostul acestor taxe, a�a cum este recunoscut 
în toate ��rile democratice, este cel de a asigura o rezerv� financiar� important� pentru justi�ie. 
Este evident c� din acest ra�ionament rezult� c� taxele colectate în leg�tur� cu purtarea unui 
proces sau altor activit��i judiciare trebuie s� fie destinate direct func�ion�rii justi�iei ca serviciu 
public. 

Propunerea nr. 7 

Elaborarea unei propuneri legislative pentru modificarea Legii nr. 146/1997 privind taxele 
judiciare de timbru, cu urm�torul con�inut:  

Pct. 1.:  Alin 4 al art. 26 se abrog�. 
Pct. 2: Se introduce un nou articol dup� art. 26, art. 26/1, cu urm�torul con�inut: 
Art. 26/1 - (1) Sumele realizate din încasarea taxelor prev�zute de prezenta lege constituie 

venituri la bugetul de stat �i se cuprind distinct în bugetul de venituri �i cheltuieli al cur�ilor de 
apel, tribunalelor, tribunalelor specializate �i judec�toriilor într-o cot� de 85%, de 10% în cel al 
Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie �i de 5% în bugetul de venituri �i cheltuieli al Ministerului 
Public.  

(2) Disponibilit��ile de la finele anului se vor reporta în anul urm�tor, pentru a fi cheltuite cu 
aceea�i destina�ie.  

(3) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru buna func�ionare a 
instan�elor judec�tore�ti �i a parchetelor, precum �i pentru completarea fondului cheltuielilor de 
personal pentru judec�tori �i procurori, asimila�ii acestora �i personalul auxiliar, potrivit cu 
normele emise de Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, respectiv Parchetul de pe lâng� Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie , cu avizul Ministerului Finan�elor.  

Garan�ii pentru asigurarea independen�ei financiare a justi�iei 

Propunerea nr. 8 

Introducerea în raportul final al Comisiei speciale a unei declara�ii privind considerarea 
justi�iei ca prioritate na�ional� �i recomandarea pentru introducerea acestei prevederi în 
legisla�ie. 
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Propunerea nr. 9 

Introducerea în raportul final al Comisiei speciale a solicit�rii c�tre Ministerul Finan�elor 
Publice �i Parlamentul României de respectare a avizului conform dat de Consiliul Superior al 
Magistraturii proiectelor de buget al cur�ilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate �i 
judec�toriilor, respectiv al Ministerului Public, în procedura elabor�rii �i adopt�rii legii bugetului 
de stat pentru 2010. 

Propunerea nr. 10 

Introducerea în Legea bugetului de stat al României pentru anul 2010 a unei prevederi 
referitoare la interzicerea rectific�rii negative a bugetului Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, 
cur�ilor de apel, tribunalelor, tribunalelor specializate �i judec�toriilor, Ministerului Public �i 
Consiliului Superior al Magistraturii. Recomandarea ca aceast� prevedere s� fie consacrat� 
legislativ în cuprinsul legilor organice ale justi�iei. 

  

Dezvoltarea justi�iei în perioada 2010-2014 

Propunerea nr. 11 

Introducerea în cadrul raportului final al Comisiei speciale a unei declara�ii privind 
asumarea dezvolt�rii justi�iei în perioada 2010-2014 prin:  

(1) cre�terea aloca�iilor bugetare astfel încât s� se asigure cel pu�in 1% din produsul intern 
brut;  

(2) cre�terea anual� a ponderii investi�iilor astfel încât în 2014 aceasta s� ajung� la cel 
pu�in 10% din bugetul total alocat instan�elor �i parchetelor, iar cheltuielile de personal s� nu 
dep��easc� ponderea de 65% din buget;  

(3) cre�terea aloca�iilor bugetare astfel încât pân� în 2014 s� se ajung� la un efort al 
statului pentru finan�area justi�iei de cca. 40 euro pe cap de locuitor. 
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23.  CARTA ALB� PENTRU JUSTI�IE (U.N.J.R.) 

 
Propuneri pentru noul executiv privind buna guvernare a justi�iei 

 
 

 20 decembrie 2009 
 
 

Justi�ia, ca unul din cei mai importan�i piloni pentru func�ionarea statului, are nevoie de 
parametri moderni de organizare �i func�ionare, în concordan�� cu sistemele de justi�ie 
performante ale ��rilor din Uniunea European�. În acest scop, preocuparea esen�iala trebuie 
s� se îndrepte spre protec�ia, promovarea �i garantarea drepturilor �i libert��ilor cet��ene�ti, a 
accesului facil �i eficace al cet��eanului la justi�ie  �i spre asigurarea �i garantarea 
independen�ei justi�iei �i a magistra�ilor. 

  
Anii 2008-2009 au cunoscut o fr�mântare �i o explozie intern� f�r� precedent a 

personalului din sistem. Revendic�rile acestuia, cuprinse în Rezolu�ia privind starea 
financiar� �i situa�ia administrativ� a instan�elor �i parchetelor adoptat� în aprilie 2009, în 
unanimitate, de instan�ele �i de parchetele din România, au vizat tocmai modernizarea justi�iei, 
propunând solu�ii de la independen�a financiar� a justi�iei �i normarea muncii, pân� la înt�rirea 
statutului magistra�ilor �i respectarea autorit��ii hot�rârilor judec�tore�ti. 

Aceste semnale nu au fost îns� pe deplin recep�ionate de puterea executiv� de la acea 
vreme, motiv pentru care, previzibil, fr�mânt�rile au culminat cu protestul tuturor magistra�ilor 
din luna septembrie 2009, protest care a reluat revendic�rile cuprinse în Rezolu�ia men�ionat�. 

 
În acest context, membrii Uniunii Na�ionale a Judec�torilor din România reitereaz� 

necesitatea moderniz�rii justi�iei �i solicit� noului Guvern �i în special ministrului 
justi�iei ca, prin mecanismele puterii executive, s� se al�ture neîntârziat eforturilor 
magistra�ilor, în primul rând prin recunoa�terea priorit��ii justi�iei ca domeniu strategic 
pentru România �i prin asumarea integral�, al�turi de puterile legislativ� �i judiciar�, a 
Pactului pentru Justi�ie. 

 
Solu�iile care trebuie identificate pentru buna guvernare a justi�iei trebuie s� aib� la baza 

deficien�ele din ultimii ani înregistrate în acest sector:  
- lipsa de viziune strategic� a Ministerului Justi�iei privind justi�ia. Ministrul 

justi�iei în anii 2008 – 2009 nu a reu�it s� propun� o strategie public� de continuare a 
reformei, pe care s� o fi discutat cu componentele justi�iei �i societatea civil�. Aceast� 
atitudine a determinat  lipsa de coeren��, de obiective pentru sistem  �i a constituit o 
dominant� a ac�iunii guvernamentale în ace�ti doi ani; 

- slaba performan�� în îndeplinirea condi�ionalit��ilor din mecanismul de 
cooperare �i verificare instituit împreun� cu Comisia European�. Ultimul document 
normativ privind îndeplinirea acestor condi�ionalit��i, Hot�rârea de Guvern nr. 
1346/2007, a fost pus în aplicare de guvern într-un mod deficitar, nefiind instituit �i 
neurm�rindu-se printr-un mecanism intern de control �i verificare îndeplinirea 
obiectivelor propuse prin actul normativ. Cea ce a dus, evident, la neîndeplinirea unor 
obliga�ii asumate în fa�a Uniunii Europene,  la continuarea monitoriz�rii din partea 
acesteia, dar mai ales la prelungirea incertitudinilor  privind asigurarea transparen�ei �i 
eficien�ei sistemului judiciar; 

- gestionarea deficitar� a justi�iei din punct de vedere financiar. Faptul c� 
ministrul justi�iei nu a avut sprijin politic a condus la o situa�ie dramatic�  a justi�iei din 
punct de vedere financiar prin faptul c� bugetul pe anul 2009 a cunoscut cea mai 
drastic� diminuare a cheltuielilor privind bunurile �i serviciile pentru instan�e, fapt ce s-a 
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repercutat negativ asupra func�ion�rii administrative a instan�elor �i, în consecin��, a 
fost de natur� s� conduc� la un act de justi�ie deficitar;  

- incapacitatea de dialog institu�ional a Ministerului Justi�iei în raport cu 
instan�ele, judec�torii �i asocia�iile profesionale ale acestora. Aceast� incapacitate 
s-a grefat pe lipsa unei strategii pentru domeniul justi�iei, care s� fi fost asumat� de 
întregul executiv �i care s� fi fost ini�iat� �i implementat� cu acordul �i ajutorul nemijlocit 
al instan�elor; 

- gestionarea defectuoas� a resurselor umane la nivelul Ministerului Justi�iei 
care s-a concretizat în lipsa de obiective �i de coeren�� ale acestui minister. A fost 
încurajat� darea în folosin�� a unor instan�e �i parchete în mod inutil, s-a p�strat 
categoria magistra�ilor asimila�i �i schemele de personal nu sunt actualizate potrivit 
noilor nevoi. Toate acestea au dus la supraînc�rcarea cu dosare a multor judec�tori, 
ceea ce afecteaz� performan�a lor �i starea de s�n�tate a personalului.  

 
În acest context, obiectivele �i direc�iile de ac�iune pe care Uniunea Na�ional� a 

Judec�torilor din România le vede ca prioritare pentru noul executiv �i ministrul justi�iei ce 
urmeaz� a fi validat de Parlamentul României sunt urm�toarele: 
 
 
Obiective: 
 

1. Recunoa�terea justi�iei ca domeniu strategic al României �i asumarea de c�tre 
puterea executiva a Pactului pentru justi�ie al�turi de puterile legislativ� �i 
judiciar�; 

2. Îndeplinirea condi�ionalit��ilor din mecanismul de cooperare �i verificare, instituit 
de comun acord cu Comisia European�; 

3. Asumarea �i garantarea independen�ei reale a justi�iei. 
 
 

Direc�ii de ac�iune �i m�suri: 
 

1. Recunoa�terea justi�iei ca domeniu strategic al României �i asumarea de c�tre 
puterea executiv� a Pactului pentru justi�ie al�turi de puterile legislativa �i 
judec�toreasc�: 

- finalizarea împreun� cu reprezentan�ii magistra�ilor a Pactului pentru Justi�ie, redactat 
de Comisia special� constituit� la Parlament în luna septembrie 2009; 

- semnarea pactului de c�tre primul-ministru; 
- conceperea unei Strategii de consolidare a justi�iei, bazate pe Pact, care s� acopere 

urm�torii patru ani. Aceasta ar urma s� cuprind� �i urm�toarele m�suri: 
• realizarea autonomiei administrative a instan�elor; 
• înt�rirea statutului procurorilor, potrivit Declara�iei de la Bordeaux a 

Consiliului Europei din 2009; 
• evaluarea sistemului judiciar, a instan�elor �i a parchetelor, respectiv 

regândirea modului de evaluare a judec�torilor �i procurorilor; 
• ra�ionalizarea instan�elor �i parchetelor nerentabile; 
• stabilirea num�rului optim de judec�tori �i grefieri pentru fiecare instan��; 
• preg�tirea profesional� în comun a judec�torilor-procurorilor-avoca�ilor în 

perspectiva intr�rii în vigoare a noilor coduri; 
• regândirea sistemului de numire a judec�torilor la I.C.C.J.; 
• liberalizarea profesiei de expert criminalist, potrivit standardelor europene �i 

recentei jurispruden�e CEDO; 
• dezvoltarea JURINDEX ca sistem de unificare a practicii judiciare. 
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2. Îndeplinirea condi�ionalit��ilor din mecanismul de cooperare �i verificare, instituit 

de comun acord cu Comisia European�: 
- analizarea obliga�iilor neîndeplinite pân� în prezent �i reasumarea lor în condi�ii realiste; 
- ini�ierea �i dezvoltarea unui dialog constructiv cu instan�ele, asocia�iile profesionale ale 

magistra�ilor, Consiliul Superior al Magistraturii �i societatea civil� privind îndeplinirea 
condi�ionalit��ilor prin: 

• conturarea �i implementarea unei noi strategii comune pe o perioada de 4 
ani privind justi�ia, ca obiectiv esen�ial al acestei strategii fiind îndeplinirea 
condi�ionalit��ilor din mecanismul de verificare �i ridicarea monitoriz�rii justi�iei de 
c�tre Comisia European�; 
• planuri anuale de ac�iune privind îndeplinirea obiectivelor strategice. 
Constituirea unui mecanism intern de control �i verificare, cu atribu�ii clare �i 
termene pentru to�i actorii implica�i în implementarea �i atingerea obiectivelor 
strategice, privind îndeplinirea sarcinilor impuse prin planurile anuale. 

 
3. Asumarea �i garantarea independen�ei reale a justi�iei: 
- trecerea de îndat� a bugetului instan�elor la titularul de drept al gestion�rii bugetului 

puterii judec�tore�ti, respectiv la Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie. În acest sens, 
Pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie �i Ministrul Justi�iei �i Libert��ilor 
Cet��ene�ti vor adopta un calendar  de trecere a gestiunii bugetare c�tre puterea 
judec�toreasc� pe parcursul anului 2010; 

- stabilirea prin legea de organizare judiciar� �i legea bugetului de stat a unui prag minim 
pentru bugetele cumulate ale autorit��ilor din justi�ie, respectiv bugetul instan�elor 
judec�tore�ti, bugetul parchetelor �i cel al C.S.M. exprimat în minim 1% din produsul 
intern brut pe economie; 

- cuprinderea în bugetele instan�elor �i parchetelor a sumelor provenite din taxele 
judiciare de timbru încasate în procesele civile, cheltuielile judiciare din procesele 
penale, amenzile judiciare �i orice alte asemenea sume. Ca atare, este necesar ca, în 
cel mai scurt timp, Guvernul României sa intervin� pentru a adopta un act normativ prin 
care s� recunoasc� finalitatea real� a taxelor judiciare de timbru, respectiv de finan�are 
a bugetului justi�iei pentru a garanta func�ionarea acesteia în folosul societ��ii în 
conformitate cu standardele stipulate de articolul 6 al Conven�iei europene privind 
drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului, sumele astfel colectate urmând s� fie 
v�rsate bugetului justi�iei; 

- trecerea patrimoniului în care func�ioneaz� instan�ele ca �i patrimoniul constând în alte 
imobile (Eforie Sud, Sovata etc.) pe care-l administreaz� Ministerul Justi�iei în 
patrimoniul Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie cu titlu definitiv, tocmai pentru a asigura 
independen�a �i autonomia administr�rii justi�iei de c�tre puterea judec�toreasc�. 
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24.  RAPORTUL FINAL AL COMISIEI PARLAMENTARE COMUNE SPECIALE PRIVIND 
ANALIZAREA CRIZEI INTERVENITE ÎN FUNC�IONAREA JUSTI�IEI 

(extras) 
23 decembrie 2009 

CAPITOLUL VII 
RECOMAND�RI 

 
În cadrul liniilor directoare trasate de Comisia european� pentru eficientizarea justi�iei 

(CEPEJ) cu ocazia celei de-a 12 Reuniuni plenare ce a avut loc la Strasbourg (10 - 1l 
decembrie 2008) se disting în mod deosebit unele recomand�ri care, implementate, ar putea 
înt�ri puterea judec�toreasc� pentru a-�i putea îndeplini rolul s�u consacrat de Constitu�ie.  

 
M�suri privind institu�iile la nivel statal 
 
Linia de Ac�iune 1: ac�ionarea asupra resurselor 
- Justi�ia nu poate func�iona f�r� resurse: un num�r suficient de judec�tori �i alt personal 

judiciar �i non-judiciar (preg�tit �i pl�tit adecvat); sedii în stare bun� de func�ionare; 
echipament adecvat permi�ând ca audierile s� aib� loc �i ca hot�rârile s� fie înregistrate, 
înaintate, publicate, etc. Fiecare stat este responsabil pentru furnizarea justi�iabililor din 
sistemul judiciar resursele necesare cu care s� opereze. 

- Lipsa resurselor disponibile instan�elor poate explica uneori lentoarea acestora. Este 
adev�rat totu�i c� în multe cazuri, lentoarea judiciar� este explicat� de ineficien�a instan�elor 
mai mult decât de inadecvarea resurselor. Resursele suficiente, la nivel bugetar, uman �i 
material, reprezint� o condi�ie necesar� dar nu suficient� în sine - pentru asigurarea 
func�ion�rii normale a justi�iei �i conformarea cu durate rezonabile ale procedurilor judiciare. 

- Resursele trebuie s� fie puse la dispozi�ie, organizate �i administrate conform 
programelor de ac�iune �i de management alc�tuite pe obiective precise. Implementarea 
acestor programe trebuie s� fie monitorizat� regulat în privin�a îndeplinirii obiectivelor lor. 

- Ac�ionarea asupra resurselor înseamn� fie sporirea lor fie sporirea eficien�ei lor (fiind 
în�eles c� aceste dou� op�iuni nu se exclud reciproc). Urm�toarele propuneri se adreseaz� 
celui de-al doilea aspect. 

- Modernizarea resurselor (în special folosirea tehnologiilor informatice) face posibil� în 
cadrul unei reflect�ri care implic� toate problemele în discu�ie (implicarea persoanelor, 
dorin�ele justi�iabililor, conformarea cu procedurile, etc.) - eliminarea pierderii de timp (de 
exemplu în privin�a atribu�iilor repetitive sau a înaint�rii documentelor).  

Sistemul judiciar trebuie s� dispun� de resurse suficiente pentru realizarea sarcinii ordinare 
de lucru în timp util. Aceste resurse trebuie s� fie acordate în func�ie de necesit��i �i utilizate 
cu eficacitate. 

- Ar trebui s� existe posibilitatea utiliz�rii resurselor în cazul unei varia�ii neprev�zute a 
sarcinii de munc� sau incapacit��ii sistemului de a examina rapid cauzele. 

- Deciziile referitoare la utilizarea resurselor pentru func�ionarea justi�iei trebuie s� fie 
adoptate într-o manier� de natur� s� stimuleze gestiunea eficace a timpului. Trebuie s� existe 
posibilitate, în caz de necesitate, de a realoca resursele într-un mod rapid �i eficace pentru a 
evita întârzierile �i cre�terea stocurilor de cauze. 

 
PROPUNERI: 

 
1. Elaborarea unei propuneri legislative prin care s� se prevad� opera�iunile tehnico-

administrative de preluare a atribu�iilor de gestionare a bugetului cur�ilor de apel, tribunalelor, 
tribunalelor specializate �i judec�toriilor de c�tre Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, începând 
cu 1 ianuarie 2010. 
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2. Se recomand� ca pân� la sfâr�itul anului 2010 s� se clarifice situa�ia patrimoniului 
instan�elor, pân� atunci operand toate consecin�ele prev�zute de legisla�ia privind finan�ele 
publice legate de schimbarea titularului calit��ii de ordonator principal de credite. Se 
recomand�, de asemenea, alocarea resurselor financiare necesare finaliz�rii obiectivelor în 
curs de execu�ie (Anexa 2). 

 
3. Asigurarea unui nivel de finan�are a puterii judec�tore�ti (bugetul ÎCCJ �i bugetul 

celorlalte instan�e judec�tore�ti), în strict� concordan�� cu criteriile europene care stau la baza 
aloc�rilor bugetare, luând ca baz� de plecare proiec�ia bugetar� pentru anul 2010 �i care 
trebuie s� fie structurat� astfel: 

 
i. 65% cheltuieli de personal 
ii. 10% bunuri �i servicii 
iii. 15% investi�ii (active nefinanciare) 
iv. 10% altele 
 
Fondurile necesare stingerii drepturilor stabilite prin Hot�râri Judec�tore�ti vor fi prev�zute 

în bugetul Ministerului Finan�elor Publice, "Ac�iuni Generale" .  
Se recomand� utilizarea acelora�i criterii �i la structurarea proiectului de buget pentru 

parchete. 
 
4. Proiectul de buget al puterii judec�tore�ti va fi aprobat de Adunarea General� a 

Judec�torilor. Acesta va fi preluat de c�tre Guvern �i integrat în proiectul Bugetului de Stat, 
pentru a se supune dezbaterii parlamentare. 

Prin simetrie, bugetul parchetelor se va supune acelora�i reguli de alc�tuire. Bugetele 
astfel aprobate prin Legea bugetului de stat vor putea suferi modific�ri doar printr-o lege de 
rectificare votat� de Parlamentul României. 

 
5. Asisten�a juridic� �i ajutorul public judiciar vor avea prevederi distincte în cadrul 

bugetului Ministerului Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, institu�ie care va gestiona direct 
fondurile pentru plata avoca�ilor din oficiu �i pentru asigurarea ajutorului public judiciar prin 
rela�ie cu U.N.B.R. 

 
6. Modificarea Protocolului încheiat cu Uniunea Na�ional� a Barourilor din România, în 

sensul cuprinderii explicite în corpul acestuia a sintagmei „onorariu maximal”.  
 
7. Modificarea legisla�iei principale �i secundare, de a�a manier� încât veniturile realizate 

din încasarea taxelor judiciare de timbru �i a timbrului judiciar s� se constituie în venituri 
proprii. Se recomand� ca pân� la sfâr�itul anului 2010 s� se restructureze sistemul taxelor 
judiciare, în scopul sistematiz�rii �i simplific�rii acestuia. 

 
8. Modificarea legisla�iei principale �i secundare de a�a manier� încât s� se asigure 

descentralizarea administrativ-financiar� a instan�elor, cre�terea responsabilit��ii �i implic�rii 
bugetare a ordonatorilor de credite inferiori, asocierea instan�elor �i a adun�rilor generale ale 
judec�torilor dintr-o instan�� în procedurile de elaborare a proiectelor de buget. 

 
9. Reglementarea tarifelor percepute de Compania Na�ional� Po�ta Român� pentru 

trimiterile po�tale ale instan�elor �i parchetelor. 
 
10. Sporirea eficien�ei activit��ii instan�elor prin aplicarea concret� a medierii, ca solu�ie 

alternativ� de solu�ionare a conflictelor �i de degrevare astfel, a activit��ii supraînc�rcate a 
instan�elor �i parchetelor. 
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De subliniat c� Ministerul Justi�iei �i Libert��ilor Cet��ene�ti, de�i are atribu�ii concrete în 
strategia de reformare a justi�iei, nu a sprijinit nici cu fonduri b�ne�ti, nici cu programe de 
promovare a medierii Consiliului de Mediere, de�i Legea nr. 192/2006 are dispozi�ii exprese în 
acest sens. 

 
11. Interdic�ia suspend�rii prin Ordonan�� de urgen�� a Guvernului a aplic�rii dispozi�iilor 

art. 136 din Legea 304/2004 potrivit cu care bugetul sistemului de justi�ie va trece la Înalta 
Curte de Casa�ie �i Justi�ie. Ultima suspendare a aplic�rii acestui text s-a f�cut prin art. 2 din 
OUG 137/2008, fiind suspendat� aplicarea acestui articol pân� la 1 ianuarie 2010. 
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25. PACTUL PUTERILOR PRIVIND JUSTI�IA32 

23 decembrie 2009 
 
Pornind de la prevederile art. 1 alin. ( 4) din Constitu�ia României, republicat�, potrivit 

c�ruia "Statul se organizeaz� potrivit principiului separa�iei �i echilibrului puterilor - legislativ�, 
executiv� �i judec�toreasc� - în cadrul democra�iei constitu�ionale", în temeiul art. 124 alin.(3) 
din Constitu�ia României, republicat�, potrivit c�ruia judec�torii sunt independen�i �i se supun 
numai legii,  

 
Având în vedere c� o justi�ie competent�, independent� �i impar�ial� este esen�ial� pentru 

ca instan�ele s� î�i îndeplineasc� rolul în sus�inerea statului de drept, 
 
Dintre func�iile organiz�rii statului în ansamblu, împ�r�irea drept��ii este prima care îl 

justific� �i cea mai important� care îl men�ine. 
 
Fa�� de reac�ia ferm�, solidar� �i omogen� a corpului profesional al magistra�ilor în raport 

de degradarea f�r� precedent, pe parcursul anului 2009, a statutului profesional �i economic al 
magistra�ilor, 

 
Întrucât buna func�ionare a instan�elor reprezint� îns��i garan�ia respect�rii drepturilor 

fundamentale ale omului, 
 
Parlamentul României, prin liderii grupurilor parlamentare, 
 
Puterea judec�toreasc�, prin pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie, 
 
Consiliul Superior al Magistraturii, prin pre�edintele acestuia, 
 
Parchetul de pe lâng� Înalta Curte de Casa�ie �i Justi�ie, prin Procurorul general 
 
Guvernul României, prin primul ministru, 
 
convin semnarea urm�toarelor principii ce constituie 
 
 

PACTUL PUTERILOR PRIVIND JUSTI�IA 
 
 

Principii generale 
 
1. Interesul �i scopul Pactului puterilor privind justi�ia este orientat exclusiv pentru ap�rarea 

drepturilor �i libert��ilor cet��enilor, pentru prezervarea statului de drept �i pentru asigurarea 
ordinii constitu�ionale. 

 
2. Puterile sunt în aceea�i m�sur� separate �i egale în stat. Separa�ia puterilor în stat 

semnific� obliga�ia uneia sau celorlalte dou� puteri, împreun� sau separat, de a nu interveni�i 
a nu interfera în sfera atribu�iilor constitu�ionale �i legale ale oric�rei alte puteri. 

 
 

                                                 
32 Extras din Raportul final al comisiei parlamentare comune speciale privind analizarea crizei intervenite în 
func�ionarea justi�iei 
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3. Colaborarea puterilor în stat 
3.1. Cele trei puteri în stat sunt datoare ca, în limitele separa�iei atribu�iilor lor 

constitu�ionale �i legale, s� colaboreze. 
3.2. Colaborarea se realizeaz� în mod transparent �i public, atât în ce prive�te rela�ionarea 

propriu-zis�, cât �i comunicarea rezultatelor rela�ion�rii. 
 
3.3. Colaborarea nu poate avea loc decât în baza unei agende precise �i dinainte f�cut� 

public�, iar ea se concretizeaz� prin coresponden�� institu�ional� �i/sau întâlniri institu�ionale 
deschise particip�rii societ��ii civile �i cu informarea mass-mediei. 

 
4. Echilibrul puterilor în stat 
4.1. Echilibrul puterilor în stat presupune, pe de-o parte, egalitatea puterilor uneia fa�� de 

cealalt� �i a celorlalte dou� fa�� de cea de a treia putere, indiferent c� aceasta din urm� este 
fie puterea legiuitoare, fie puterea executiv� ori cea judec�toreasc�. 

4.2. Pe de alt� parte, echilibrul puterilor în stat presupune controlul reciproc al puterilor, în 
limite constitu�ionale. Mecanismul de control reciproc se realizeaz� în mod transparent �i în 
mod specific fiec�rei puteri constituite în stat. 

4.3. Controlul reciproc presupune �i o informare prealabil� ori ulterioar�, conform 
obliga�iilor legale sau în baza unui protocol între cele trei puteri, acesta din urm� cu 
participarea societ��ii civile. 

 
5. Independen�a justi�iei, a instan�elor �i a judec�torilor, precum �i inamovibilitatea 

judec�torilor nu pot face obiectul negocierilor dintre puteri. Asumarea expres� prin prezentul 
Pact a acestui principiu reprezint� o garan�ie incontestabil� �i suplimentar� fa�� de garan�iile 
constitu�ionale �i cele la care România este obligat� prin tratate �i conven�ii interna�ionale. 

 
Principii speciale 

 
1. Toate m�surile, actele normative sau de alt� natur� �i ac�iunile puterilor legislativ� �i 

executiv� în raport cu puterea judec�toreasc� trebuie s� aib� la baz� respectarea principiilor 
general convenite. 

 
2. Statutul judec�torilor trebuie respectat. Acesta prive�te competen�a, independen�a �i 

impar�ialitatea acestora, precum �i îndatoririle �i responsabilit��ile judec�torilor. Este exclus� 
orice ac�iune, m�sur� sau act, indiferent de ce natur�, din partea celorlalte dou� puteri prin 
care s-ar aduce atingere încrederii în ceea ce prive�te aceast� competen��, independen�� sau 
impar�ialitate. Puterile legislativ� �i executiv� nu pot interveni arbitrar în deciziile vizând 
selec�ia, recrutarea, desemnarea, evaluarea sau evolu�ia acestora, precum �i la încetarea 
func�iei de judec�tor �i cercetarea disciplinar�. 

 
3. Independen�a justi�iei 
3.1. Independen�a justi�iei în general �i a judec�torului în special trebuie s� reprezinte o 

garan�ie pentru justi�iabil cu privire la calitatea �i corectitudinea actului de justi�ie, iar nu un 
privilegiu al justi�iei sau al judec�torilor. 

3.2. Pentru asigurarea independen�ei reale a justi�iei, instan�elor �i judec�torilor sunt 
necesare aplicarea �i respectarea standardelor europene �i a jurispruden�ei Cur�ii Europene a 
Drepturilor Omului cu privire la în�elesul �i întinderea independen�ei, precum �i cu privire la 
mecanismele de asigurare a acesteia. 

3.3. În acord cu legisla�ia european� �i jurispruden�a Cur�ii Europene a Drepturilor Omului, 
precum �i cu Constitu�ia României, republicat�, pentru a asigura independen�a justi�iei în 
general, a judec�torului �i procurorului în special, puterile executiv� �i legislativ� se oblig� s� 
elimine orice pârghie de constrângere financiar�, prin asigurarea unui buget corespunz�tor 
func�ion�rii instan�elor �i parchetelor �i care s� interzic�, pe de o parte, orice rectificare 
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bugetar� negativ�, iar pe de alt� parte orice diminuare a drepturilor salariale existente, 
respectiv a cuantumului pensiilor calculate în raport cu normele juridice aplicabile la data 
pension�rii, pentru a nu înc�lca principiul constitu�ional al neretroactivit��ii legii civile. 

 
4. Bugetul puterii judec�tore�ti 
4.1. Puterea executiv� �i cea legislativ� sunt obligate s� aloce resurse suficiente instan�elor 

pentru a le da acestora posibilitatea s� func�ioneze în conformitate cu standardele stipulate de 
articolul 6 al Conven�iei europene privind drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului. 

4.2. În termen de 6 luni de la semnarea acestui Pact, reprezentan�ii celor trei puteri vor 
proiecta �i ini�ia implementarea unei strategii pe termen lung în care vor previziona nevoile 
financiare, de personal �i cele materiale, inclusiv cele vizând cheltuielile de dezvoltare ale 
sistemului �i instan�elor, toate acestea în vederea asigur�rii unui act de justi�ie eficient. 
Strategia va fi înso�it� de un plan de ac�iune, elaborat pentru acela�i termen, ce va cuprinde 
obiectivele de finan�are, termenele intermediare de realizare, responsabilii care î�i asum� 
realizarea obiectivelor de finan�are, resursele umane, financiare sau materiale ce se vor aloca, 
modalitatea de alocare a resurselor, mecanisme intermediare de control (rapoarte 
intermediare întocmite în comun de reprezentan�ii celor trei puteri cel pu�in semestrial) ce vor fi 
supuse discu�iei celor trei puteri în cadrul unui comitet comun. 

4.3. Procedura de elaborare �i adoptare a bugetului este identic� cu cea a bugetelor 
celorlalte puteri din stat.  

4.4. Pentru asigurarea independen�ei justi�iei �i eliminarea oric�ror pârghii de constrângere 
este interzis� orice rectificare bugetar� negativ� pe parcursul exerci�iului bugetar anual. 

4.5. Bugetul puterii judec�tore�ti apar�ine acesteia, prin intermediul Înaltei Cur�i de Casa�ie 
�i Justi�ie. Nu poate fi adoptat niciun act normativ din partea celorlalte dou� puteri care s� 
aduc� atingere acestui principiu. 

4.6. Bugetul instan�elor este cuprins în bugetul general al statului, urmând ca proiectul de 
buget anual s� fie prezentat de pre�edintele Înaltei Cur�i de Casa�ie �i Justi�ie Parlamentului 
României. 

 
5. P�r�ile Pactului recunosc �i se oblig� s� respecte imperativul unui statut coerent �i 

previzibil al magistratului, inclusiv sub aspectul salariz�rii �i pension�rii magistra�ilor, în acord 
cu demnitatea �i responsabilitatea profesiei, dar �i cu incompatibilit��ile �i interdic�iile pe care 
ace�tia �i le asum�. 

 
6. Ini�iativele legislative, modific�rile sau complet�rile de natur� legislativ� privind statutul 

judec�torilor, organizarea judiciar�, desf��urarea activit��ilor judiciare, normele procedurale nu 
pot fi adoptate decât cu consultarea corpului profesional al judec�torilor, cu asocia�iile 
profesionale �i cu Consiliul Superior al Magistraturii. În acest sens, se instituie un mecanism 
de consultare periodic� a corpului magistra�ilor, care va putea sus�ine prin reprezentan�ii s�i, 
în fa�a comisiilor de specialitate juridic� ale Parlamentului României, pozi�ia magistra�ilor 
referitoare la proiectele de acte normative aflate în procedur� parlamentar�. 

 
7. Puterea legislativ� �i puterea executiv� se oblig� s� asigure coeren�a sistemului 

legislativ, ca o garan�ie a stabilit��ii drepturilor �i libert��ilor cet��enilor. La rândul s�u, puterea 
judec�toreasc� se oblig� s� realizeze uniformizarea practicii judiciare, ca o garan�ie a 
respect�rii stabilit��ii raporturilor juridice. 

 
8. Puterea judec�toreasc� î�i asum� rolul de garant al respect�rii drepturilor �i libert��ilor 

cet��enilor. În acest sens, se oblig� s� îmbun�t��easc� nivelul de calitate a actului de justi�ie, 
prin cre�terea performan�elor profesionale ale corpului magistra�ilor.  



  

 
„Fondat pe necesitatea unei finanţări adecvate a sistemului, protestul justiţiei din 2009 

a avut ca rezultat documente programatice – adevărate strategii şi planuri de acţiune – 

care vin să completeze sau chiar să înlocuiască documentele adoptate până acum la 

nivel statal. S-a dat astfel în mod public semnalul cum că de acum încolo magistraţii vor 

putea milita pentru o independenţă completă şi reală, care presupune pe de o parte 

ocrotirea şi asigurarea stabilităţii statutului de magistrat, iar pe de altă parte 

autoadministrarea şi descentralizarea administrativă a instanţelor, precum şi întărirea 

profesionalismului corpului magistraţilor.” 

A. Neacșu, C. Dănileţ, H. Dumbravă  

 

 

 

 

*** 

„Fiind convinşi că documentele întocmite de magistraţi în timpul protestului vor sta la 

baza oricărei strategii viitoare în domeniul justiţiei, ele reprezentând voinţa însăşi a 

puterii judecătoreşti şi fiind printre cei care s-au implicat activ în redactarea şi susţinerea 

majorităţii acestora, autorii au decis să le prezinte într-o colecţie unică, în forma pe care 

au avut-o la data adoptării fiecăruia. Lucrarea nu se doreşte a face doar rememorarea 

cronologica a evenimentelor din timpul protestului justiţiei din 2009, ci îşi propune mai 

ales să strângă laolaltă acele documente şi luări de poziţie care, împreună sau separat, 

construiesc ideologia mişcării fără precedent pentru independenţă a instanţelor 

judecătoreşti.” 
   

A. Neacșu, C. Dănileţ, H. Dumbravă  
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