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Astăzi, 23.09.2016, s-a desfăşurat la Tribunalul Bucureşti Adunarea 
Generală a Judecătorilor ce funcţionează la această instanţă, pe ordinea de 
zi aflându-se situaţia cu care se confruntă în ultima perioadă sistemul 
judiciar, analiza situaţiei expuse în M em orandum ul privind justiţia, emis 
de către Asociaţiile Profesionale ale M agistraţilor.

A

In cadrul Adunării Generale, judecătorii care funcţionează la 
Tribunalul Bucureşti au agreat m ajoritar o serie de principii expuse în 
acest m em orandum , iar prin votul exprim at au hotărât să solicite 
partenerilor de dialog social să analizeze într-un termen de o lună aspectele 
expuse la punctele nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr. 7, nr. 9, nr. 10, nr. 11 ale 
M em orandum ului supus dezbaterii.

Adunarea Generală a Judecătorilor care funcţionează la Tribunalul 
Bucureşti a subliniat că este absolut necesară asigurarea unei independenţe 
reale a sistem ului judiciar prin garantarea unui cadru legislativ stabil şi 
coerent, precum şi a infrastructurii financiare şi umane adecvată cerinţelor 
unei justiţii eficiente şi moderne.

S-a arătat că forţa obligatorie a hotărârilor definitive pronunţate de 
instanţele judecătoreşti nu poate să fie pusă în discuţie sub nici o formă, 
acesta fiind de altfel pilonul esenţial al funcţionării statului de drept 
(punctul nr. 3 din M em orandum ).

Judecătorii Tribunalului Bucureşti arată că justiţia ca serviciu public 
nu poate funcţiona fără alocarea unui buget corespunzător m enit să asigure 
justiţiabililor condiţii decente pentru derularea procedurilor judiciare.

S-a subliniat că m odul în care este gestionat bugetul instanţelor este 
depăşit de realităţile cotidiene, fiind susţinută necesitatea trecerii bugetului 
instanţelor judecătoreşti către înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, aşa cum  
de altfel legea prevede.

Adunarea Generală a Judecătorilor Tribunalului Bucureşti consideră 
util a se aduce la cunoştinţa publicului că inechităţile şi discrim inările 
salariale se impun a fi înlăturate din perspectiva respectării statutului 
judecătorilor şi a independenţei acestora, inclusiv prin finanţarea 
corespunzătoare a bugetului instanţelor. A fost susţinută necesitatea 
adoptării unor m odificări legislative de natură să consolideze independenţa 
justiţiei (statutul judecătorilor, responsabilizarea şi eficientizarea activităţii 
Consiliului Superior al M agistraturii).



Adunarea Generală a arătat că presiunea m ediatică exercitată asupra 
sistem ului judiciar nu reprezintă un factor constructiv, aşa cum CEDO  
urmăreşte, fiind subliniat im perativul respectării drepturilor tuturor 
cetăţenilor şi a prezumţiei de nevinovăţie în orice demers jurnalistic.

Judecătorii care funcţionează la Tribunalul Bucureşti arată că munca 
personalului auxiliar din instanţe este ignorată de partenerii sociali, 
volum ul im presionant de muncă introdus de Noile Coduri nefiind luat în 
calcul pentru adecvarea schem elor de personal. Această categorie de 
personal are o contribuţie im portantă în derularea eficientă a activităţii 
instanţelor, context în care judecătorii Tribunalului Bucureşti susţin 
dem ersurile iniţiate legal de această categorie profesională. Totodată, 
magistraţii Tribunalului Bucureşti consideră necesar a se aloca un buget 
adecvat Consiliului Superior al M agistraturii în aşa fel încât cifra de 
şcolarizare a Şcolii Naţionale de Grefier să fie mărită.

M agistraţii Tribunalului Bucureşti solicită M inistrului Justiţiei 
prezentarea unui răspuns asum at şi detaliat faţă de problem ele semnalate 
în M em orandum , cu indicarea unor măsuri concrete de soluţionare, dată 
fiind calitatea să de autoritate cu iniţiativă legislativă şi ordonator principal 
de credite.

In raport de răspunsurile oferite de M inistrul Justiţiei, judecătorii 
Tribunalului Bucureşti se vor întruni în 01.11.2016 într-o nouă Adunare 
Generală pentru a decide asupra form elor de protest ce pot fi urmate.

M agistraţii Tribunalului Bucureşti îşi m anifestă solidaritatea faţă de 
toţi colegii m agistraţi din ţară, care au decis deja în Adunările Generale 
adoptarea principiilor M em orandum ului, în raport de form ele de protest 
angajate specific de către fiecare instanţă.
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