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R O M A N I A  

JUDECATORIA CARANSEBEŞ 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  2/2016 

 din  08.09.2016 

 

Adunarea  Generală a Judecătorilor din  cadrul Judecătoriei Caransebeş, 

convocată potrivit  art.50 lit.d din Legea 304/2004 şi art.17 din Regulamentul de  

ordine interioară al instanţelor  judecătoreşti - Anexa la Hotărârea Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015 ,  are pe 

ordinea de zi : 

1. problema salarizării și conținutul memorandumului întocmit de 

AMR-UNJR- APR 

 

…….. 

 
 

În unanimitate de  voturi  

ADUNAREA GENERALA A JUDECATORILOR   

H O T Ă R Ă Ş T E : 

  Art.1. Adoptă  Memorandum întocmit de  AMR – UNJR- APR prin care solicită 

respectarea independenței sistemului judiciar și implementarea  măsurilor: 

1. Justiția trebuie să aibă ca și preocupare esențială protecția, promovarea și garantarea 

tuturor drepturilor și libertăților cetățenești. În fața judecătorului cetățeanul este egal cu statul. 

2. Celelalte puteri trebuie să asigure o independență reală a justiției, lipsită de orice tip 

de influențe, directe sau indirecte, un cadrul legislativ coerent, stabil și accesibil, suport 

financiar, logistic și uman suficient pentru o justiție eficientă, modernă și de calitate. 

3. Respectarea independenței instanțelor, a principiului separării puterilor în stat, a forţei 

obligatorii a hotărârilor definitive ale instanţei, precum și a egalităţii de arme dintre acuzare și 

apărare. 

4. Garantarea şi respectarea statutului magistraților, independenței acestora, inclusiv 

prin remunerarea corespunzătoare și asigurarea unor condiţii de muncă decente în sistemul 

judiciar. 

5. În exerciţiul funcţiilor lor, judecătorii şi procurorii trebuie să fie şi să apară 

independenţi unii de ceilalţi, conform  rolului  ce-i  revine  fiecăruia. 

6. Proceduri transparente în numirea în funcțiile de conducere din Ministerul Public. 

Eliminarea factorului politic din numirile în funcțiile de conducere din Ministerul Public. 

7. Publicarea de către Comisia Europeană a metodologiei pe care o urmează în 

redactarea raportului privind MCV, a numelui experților consultați și a tuturor ONG-urilor și 

instituțiilor consultate cu privire la sistemul de justiție din România. 

8. Asigurarea unei finanțări corespunzătoare bunei funcționări a justiției ca 

serviciu public. Înlăturarea imediată a discriminărilor în materie salarială. 

9. Preluarea efectivă a atribuțiilor referitoare la gestionarea bugetelor instanțelor de 

către ÎCCJ, așa cum prevede legea. 
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10. Adoptarea urgentă de măsuri legislative în ceea ce privește procedura de revocare 

a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, precum și alte măsuri de natură a 

eficientiza activitatea acestei instituții. 

11. Revizuirea competențelor Inspecției Judiciare pentru a se înlătura posibilitatea 

afectării independenței magistraților și vicierea actului de justiție prin exercitarea/declanșarea 

unor verificări similare controlului judiciar. 

12. Asigurarea unei transparențe depline în cooperarea instituțională cu serviciile de 

informații, respectarea strictă a cadrului legal și asigurarea unui control jurisdicțional și civil 

efectiv asupra activității acestora. 

13. Crearea unui corp de poliție judiciară sub autoritatea exclusivă a Ministerului 

Public și crearea prin lege a unei autorităţi civile de interceptare, care să permită respectarea 

deplină a standardelor CEDO, în privința garanțiilor tehnice și legale. 

14. Respectarea standardelor europene în materia prezumției de nevinovăție în acord 

cu Directiva Parlamentului European și a Consiliului, aprobată la data de 12 februarie 2016 de 

miniștrii statelor membre ale UE prin consolidarea legislației interne. 

15. Garantarea independenței funcționale a procurorului, atât față de Executiv cât și în 

raport de ierarhia internă, în conformitate cu statutul acestuia de magistrat și de reprezentant 

al autorității judecătorești. 

16. Relația dintre justiție și orice altă putere sau instituție a statului trebuie să fie 

stabilită prin legi ori protocoale care sunt publice, motiv pentru care CSAT trebuie să 

desecretizeze și să publice toate hotărârile acestei instituții care au effect asupra activității 

procurorilor sau judecătorilor. 

17. Publicarea de către CSAT a procedurii urmate în vederea verificări concrete în ce 

privește existența unor persoane infiltrate în sistemul judiciar, angajați/colaboratori/informatori 

ai serviciilor de informații. 

 

 

Art. 2 Prezenta  hotărâre se  comunică    Consiliului Superior al Magistraturii, 

AMR, UNJR, APR. 

 

PREŞEDINTELE  JUDECĂTORIEI  CARANSEBEŞ 

Judecător Puşcaş Adina 

 

JUDECĂTORI…… 

 

 

 

 

 

 


