
ANUNŢ-20.03.2020 

  

Judecata în toate cauzele este suspendată de drept, potrivit Decretul nr. 195 din 16 martie 
2020 al Preşedintelui României, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cu 
excepţia cauzelor urgente stabilite prin Hotărârea nr. 53 din 18 martie 2020 a Colegiului de 
Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, a căror listă concretă va fi afişată cu cel puțin o zi 
înaintea ședinței de judecată, pe site-ul Judecătoriei Sectorului 3 București, precum şi în 
dimineaţa şedinţelor, la punctul de acces în instanță destinat publicului. 

  

Potrivit Hotărârii nr. 53 din 18 martie 2020 a Colegiului de Conducere al Curţii de 
Apel Bucureşti, cauzele ce presupun  o urgenţă deosebită ce se soluţionează de judecătoriile 
arondate au  următoarele obiecte:  

  

În materie civilă: ordonanţe preşedinţiale; ordine de protecţie; suspendări provizorii de 
executare;  internare nevoluntară; încuviinţare executare silită având ca obiect un 
titlu  reprezentat de o ordonanţă  preşedinţială sau un titlu executoriu privind măsuri referitoare 
la minori. 

  

In materie penală: cauze de  competenţa judecătorului de drepturi şi libertăţi; cauze 
de  competenţa judecătorului de cameră preliminară/instanţei de judecată având următoarele 
obiecte: contestaţie privind măsuri asigurătorii, cauze în care există  inculpaţi  aflaţi sub puterea 
unor măsuri preventive (dispuse în cauza respectivă); cauze privind aplicarea 
măsurilor  provizorii cu caracter  medical; cauze în care se solicită aplicarea măsurilor de 
protecţie a victimelor şi martorilor; cauze având ca obiect cooperare judiciară internaţională în 
materie penală dacă implică măsuri preventive; cauze având ca obiect liberarea condiţionată la 
propunerea comisiei de liberare din penitenciare, liberarea minorilor din centrul educativ sau 
centrul de detentie; anulare/revocare liberare condiţionată; contestaţia formulată de 
persoana  privată de libertate împotriva amânării dispuse de Comisia de liberare; 
întreruperea/amânarea executării pedepsei/revocare amânare/întrerupere; contestaţia împotriva 
încheierii  judecătorului  de supraveghere a privării de libertate privind stabilirea regimului 
de  executare; contestaţie împotriva încheierii judecătorului de supraveghere a privării de 
libertate privind soluţionarea cererilor de schimbare a regimului de executare; contestaţie 
împotriva încheierii  judecătorului de supraveghere a privării de libertate privind  exercitarea 
drepturilor persoanelor  condamnate –art. 56  din Legea  nr.  254/2013.   

  

Cauze în competenţa judecătorului de supraveghere a privării de libertate: plângeri 
întemeiate pe dispoziţiile art. 56  din Legea  nr.  254/2013 formulate  de persoanele  private de 
libertate împotriva măsurilor locurilor de detenţie, cu privire la stabilirea drepturilor; cererile 
locurilor de deţinere de avizare de către  judecător a prezentării persoanelor  private de libertate 
la cabinetul medical  în vederea recoltării  de probe  biologice prin  mijloace  neinvazive (art. 



22 din Regulamentul de aplicare  a Legii nr.  254/2013); participarea  judecătorului, în calitate 
de preşedinte, la şedinţele comisiei de liberare condiţionată (art. 97 din Legea nr. 254/2013); 
participarea judecătorului la procedura refuzului de hrană prevăzută de art.54 din Legea 
nr.  254/2013; plângerea împotriva deciziei de stabilire/schimbare a regimului de executare; 
alte cauze sau activităţi apreciate  de judecător ca fiind de maximă  urgenţă.  

Lista cauzelor  va putea  fi actualizată, după împrejurări, în cazul în care 
intervin  situaţii neprevăzute.  

Toate  celelalte  cauze  care  nu sunt  considerate  ca fiind de o urgenţă  deosebită, se 
suspendă de drept în temeiul art. 42 alin.6, respectiv, în temeiul  art. 43 alin. 2 din Decretul 
Preşedintelui României nr. 195/2020 

  

Pe perioada stării  de urgenţă instituite prin Decretul nr.195/2020 se 
menţine  suspendarea programului cu publicul. Înscrisurile se vor depune exclusiv prin 
mijloace de comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), sau prin poştă ori curier. 

  

  În situaţii excepţionale în care nu pot fi folosite mijloacele indicate mai sus, 
înscrisurile vor putea fi depuse, în plic sigilat, în cutia de corespondenţă amenajată la 
intrarea în instituţie. Înscrisurile din cutia de corespondenţă se vor ridica zilnic de 
persoana desemnată din cadrul instanţei. 

  

CONDUCEREA ADMINISTRATIV  JUDICIARĂ 
A  JUDECĂTORIEI  SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA: 11.03.2020, ora  17,00 
COMUNICAT DE PRESĂ 

  

  

În contextul răspândirii infecţiilor respiratorii cauzate de virusul gripal COVID-19, 
pentru diminuarea acestui risc, pentru a asigura sănătatea şi securitatea în muncă a personalului 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti,  sănătatea justiţiabililor,  având în vedere dispoziţiile art.1 
pct.12 din Hotărârea Secţiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.191/10.03.2020, precum şi în completarea Deciziei preşedintelui Judecătoriei Sectrului 
3 Bucureşti nr. 1/10.03.2020, faţă de modificarea condiţiilor existente la emiterea Deciziei 
anterioare, respectiv mărirea riscului de răspândire a epidemiei de COVID 19, înregistrarea în 
continuare a unui flux deosebit de important de justiţiabili la Judecătoria 
Sectorului  3  Bucureşti, prin Decizia Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, 
emisă în data de 11 martie 2020,  s-au dispus o serie de măsuri,  unele dintre acestea 
vizând  şi publicul şi avocaţii, pe care Biroul de Informare şi Relaţii Publice este abilitat să le 
aducă la cunoştinţă publică. 

Se implementează Hotărârea Secţiei pentru Judecători a Consiliului Superior al 
Magistraturii nr.191/10.03.2020, după cum urmează:   

În cauzele aflate pe rol în perioada 12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitatea reevaluării 
ulterioare, se vor fixa ore pentru fiecare cauză în parte. La fixarea orelor se va ţine seama de 
necesitatea alocării unei perioade suficiente pentru aerisirea şi igienizarea sălilor de şedinţă.   In 
acest context, la nivelul fiecărei secţii a Judecătoriei  Sectorului 3 Bucureşti în perioada 
12.03.2020-30.04.2020, cu posibilitatea reevaluării ulterioare, sunt stabilite următoarele 
cauze  care vor fi judecate în perioada menţionată: 

Secţia Penală: măsuri preventive, cauze de competenţa judecătorului de drepturi şi 
libertăţi urgente, dosare cu arestaţi în cauză, cererile având ca obiect  prelungire drept de 
circulaţie, internare medicală, obligare la tratament medical, cauzele de competenţa 
judecătorului de supraveghere a privării de libertate precum şi contestaţiile 
împotriva   încheierilor pronunţate de judecătorul de supraveghere, cauzele care se 
soluţionează,  potrivit legii, fără citarea părţilor.   

             Secţia Civilă: ordonanţe preşedinţiale, ordine de protecţie, delegare 
autoritate  părintească, suspendări provizorii de executare, măsuri  asigurătorii, 

asigurări  de  dovezi, cauzele care se soluţionează, potrivit legii, fără citarea părţilor.   

În celelalte cauze, cu respectarea termenului rezonabil de soluţionare a cauzelor, se va 
fixa primul termen de judecată începând cu luna mai 2020 sau, după caz, se va proceda 
la  preschimbarea termenelor de judecată acordate începând cu 12.03.2020 până la 



30.04.2020 inclusiv, pentru o dată ulterioară, cu înştiinţarea în timp util a părţilor şi 
participanţilor. 

 Aceste dispoziţiile nu sunt aplicabile în cauzele urgente, inclusiv în cauzele penale în 
care există posibilitatea împlinirii termenului de prescripţie a răspunderii penale. 

     În dosarele care vor fi judecate în perioada precizată, se va proceda, în măsura în 
care este posibil, la audierea în sistem de videoconferinţă şi,în vederea protejării sănătăţii 

publice,  se va evalua posibilitatea declarării şedinţei nepublice.Accesul justiţiabililor în incinta 
instanţei va fi permis doar la ora fixată pentru judecarea cauzei în care participă, fiind 

stabilite cauze pe ore, cu anunţarea părţilor telefonic sau prin alte mijloace de 
comunicare. Programul cu publicul se suspendă în perioada 12.03.2020 - 31.03.2020, cu 

posibilitatea reevaluării ulterioare, iar înscrisurile se vor depune exclusiv prin mijloace de 
comunicare electronică permise de lege (e-mail, fax), sau prin poştă ori  curier. În situaţii 

excepţionale în care nu pot fi folosite mijloacele indicate mai sus, înscrisurile vor putea fi 
depuse, în plic sigilat, în cutia de corespondenţă amenajată la intrarea în instituţie. Înscrisurile 

din cutia de corespondenţă se vor ridica zilnic de persoana desemnată din cadrul instanţei.  
 

Se menţin celelalte dispoziţii cuprinse în Decizia Preşedintelui Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti nr.1 din data de 10.03.2020, în măsura în care nu contravin prezentei decizii.  

 
Decizia  menţionată va  fi aplicabilă începând cu data  de 12.03.2020.  

 
BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAT 
10.03.2020 

  
  

Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus) şi, în 
general, a virozelor respiratorii, vă rugăm să evitaţi deplasările la sediul instanţei, care nu 
sunt necesare. 

  
Vă reamintim că cererile de chemare în judecată şi orice alte cereri/înscrisuri 

referitoare la dosare pot fi transmise şi prin e-mail (la adresa jud-sect3-reg@just.ro), prin 
fax (la numărul 0213132935) sau prin poştă ori curier (caz în care, data actului de procedură 
este considerată data depunerii la oficiul poştal/serviciul de curierat). 

  
De asemenea, informaţii despre termenele de judecată şi soluţii pot fi aflate prin 

accesarea portalului instanţelor de judecată: 
http://portal.just.ro/301/SitePages/dosare.aspx?id_inst=301. 

De asemenea, se pot solicita telefonic informaţii despre dosarele aflate pe rolul 
instanţei, prin intermediul Biroului de Informare şi Relaţii Publice, sau prin mijloace 
electronice (fax, email). 

  
Dosarele non-penale înregistrate pe rolul instanţei începând cu data de 01.09.2019 

(adică dosarele începând cu nr. 22996/301/2019) pot fi studiate în format electronic, prin 
accesarea aplicaţiei „Dosar electronic” de pe site-ul Tribunalului Bucureşti - www.tmb.ro 

Instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei Dosar Electronic sunt disponibile pe site-ul 
instanţei. 

  
Pentru şedinţele de judecată, aveţi posibilitatea să solicitaţi, în scris, judecarea în 

lipsă (conform  art. 411 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă şi, respectiv, art. 353 alin. 
6 din Codul de procedură penală) sau amânarea acestora pentru motive medicale sau alte 
motive legale, după caz. 

Persoanele aflate în carantină/izolare la domiciliu sunt rugate să înştiinţeze în scris 
completul de judecată, printr-o cerere înaintată la dosar prin mijloace electronice. 

  

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A 

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
 
 
 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
02.04.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
25.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
23.03.2020 



Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
22.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
21.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
20.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zone afectate cu transmitere COVID-19 - 
19.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a 
COVID-19 - 18.03.2020 

              Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a 
COVID-19 - 17.03.2020 

Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a 
COVID-19 - 15.03.2020     

Lista regiunilor si localitatilor din zona rosie si zona galbena cu transmitere a 
COVID-19 - 10.03.2020 

Lista regiunilor şi localităţilor din zone cu transmitere a COVID-19 - 11.03.2020 

COMUNICAT DE PRESĂ - COVID 19 

Chestionar - Covid 19 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ÎN ATENŢIA 
PARTICIPANŢILOR LA PROCEDURILOR 

JUDICIARE 
11.03.2020 

 
   Având în vedere riscurile epidemiologice existent, pentru prevenirea 

răspândirii infecţiilor cu virusul Covid-19 (Coronavirus), solicităm participanţilor la 
procedurile judiciare (justiţiabili, avocaţi, martori, experţi etc.): 

    - să intre în incinta instanţei numai dată prezenţa lor este strict 
necesară; 

   - să prezinte la intrarea în sediul instanţei un chestionar completat, 
disponibil în format electronic pe portalul instanţei Chestionar-Covid 19, prin 

care vor declara pe propria răspundere dacă au călătorit în zonele de risc, 
dacă au intrat în contact cu persoane suspecte sau dacă prezintă 

simptomatologia specifică bolii;     
   - să rămână în incinta instanţei doar pentru perioada strict necesară 

pentru procedura judiciară la care iau parte; 
   - să tuşească/să strănute numai în şerveţele de unică folosinţă sau în 

interiorul cotului flexat; 
   - să nu se apropie la o distanţă mai mică de 1 m şi 50 cm de ceilalţi 

participanţi la procedurile judiciare; 
   - să îşi spele (dezinfecteze) mâinile înainte de intrarea in instanţă şi 

după ce părăsesc incinta instanţei. 
  

Vă mulţumim pentru înţelegere! 
  

CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A 
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA: 24.02.2020   

  

COMUNICAT DE PRESĂ  

  

La data de 24.02.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât :  

  

În unanimitate, judecătorii  din cadrul instanţei  au arătat că doresc  suspendarea 
protestului  până la  soluţionarea  excepţiei de  neconstituţionalitate a  legii privind abrogarea 
dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu, situaţia  urmând a  fi reevaluată  la o 
dată  ulterioară. 

  

  

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA: 06.02.2020 

  

COMUNICAT DE PRESĂ 

  

La data de 06.02.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 
Bucureşti,  a  hotărât :  

  

Cu majoritate de voturi, schimbarea formei de protest în sensul suspendării  activităţii timp de o ora 
în intervalul orar 11-12, cu începere din data de 11.02.2020, inclusiv la compartimentele auxiliare ale instanţei. 

În unanimitate, menţinerea refuzului de participare la constituirea birourilor electorale pentru alegerile 
ce vor avea loc în cursul anului 2020. 

  

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL  

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA: 03.02.2020 

  

COMUNICAT DE PRESĂ 

  

La data de 03.02.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât :  

  

Cu majoritate de voturi, în continuare, suspendarea activităţii, cu amânarea tuturor 
cauzelor şi acordarea altor termen, funcţie de încărcătura fiecărui judecător, cu excepţia : 
măsurilor preventive,  a cauzelor  penale cu arestaţi  şi a tuturor  cererilor 
de  competenţa  judecătorului de drepturi şi libertăţi, a  cererilor  având ca obiect   internare 
medicală ; cauzelor civile, litigii cu profesioniştii, minori şi familie având ca obiect :  ordin de 
protecţie, ordonanţă preşedinţială, suspendare provizorie executare silită, măsuri asigurătorii, 
asigurare probe, încuviinţare executare silită.  

Judecătorii  se  vor  pronunţa în cauzele a căror  amânare a pronunţării a fost stabilită 
anterior  datei de 28.01.2020,  data  iniţierii  protestului, indiferent de  obiectul cauzei. 
Totodată,  judecătorii  vor  proceda  la   parcurgea  procedurii prealabile în toate  dosarele, 
indiferent  de  obiect.  

Totodată, cu unanimitate  de  voturi judecătorii acestei instanţe au  hotărât  să 
refuze   participarea  la constituirea  birourilor electorale  pentru alegerile  ce  vor avea loc  în 
2020. 

  

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

 

 

 

 

 

 



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA:29.01.2020 

   

COMUNICAT DE PRESĂ 

 Având în vedere că la data de 27.01.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât, cu majoritate de  voturi, suspendarea   activităţii 
începând cu data de 28.01.2020, astfel cum au hotărât şi colegii din cadrul Curţii de Apel 
Bucureşti, Tribunalului Bucureşti şi  câteva  Judecătorii de sector, cu amânarea  tuturor 
cauzelor şi acordarea altor  termen, funcţie de încărcătura fiecărui judecător, cu excepţia : 
măsurilor preventive,  a cauzelor  penale cu arestaţi  şi a tuturor  cererilor 
de  competenţa  judecătorului de drepturi şi libertăţi ; cauzelor civile, litigii cu profesioniştii, 
minori şi familie având ca obiect :  ordin de protecţie, ordonanţă preşedinţială, suspendare 
provizorie executare silită, măsuri asigurătorii, asigurare probe, încuviinţare executare silită.  

Judecătorii  se  vor  pronunţa în cauzele a căror  amânare a pronunţării a fost stabilită 
anterior  datei de 28.01.2020, indiferent de  obiectul cauzei. 
Totodată,  judecătorii  vor  proceda  la   parcurgea  procedurii prealabile în toate  dosarele, 
indiferent  de  obiect. 

  

Prin prezenta  vă facem cunoscut  că judecătorii din cadrul  Judecătoriei Sectorului 
3 Bucureşti  înţeleg  să continue  protestul  iniţiat  la data  de 28.01.2020 . 

  
  

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

 

  

 

 

 

 

 



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA:27.01.2020 
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ  
 

La data de 27.01.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei Sectorului 
3 Bucureşti,  a  hotărât :  

 
               Cu majoritate de  voturi, suspendarea   activităţii începând cu data de 28.01.2020, 
astfel cum au hotărât şi colegii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti, Tribunalului Bucureşti 
şi  câteva  Judecătorii de sector, cu amânarea  tuturor cauzelor şi acordarea altor  termen, 

funcţie de încărcătura fiecărui judecător, cu excepţia : cauzelor  penale cu arestaţi  şi a 
tuturor  cererilor de  competenţa  judecătorului de drepturi şi libertăţi ; cauzelor civile, litigii 

cu profesioniştii, minori şi familie având ca obiect :  ordin de protecţie, ordonanţă 
preşedinţială, suspendare provizorie executare silită, măsuri asigurătorii, asigurare probe, 

incuviinţare executare silită.  
Judecătorii  se  vor  pronunţa în cauzele a căror  amânare a pronunţării a fost stabilită 

anterior  datei de 28.01.2020, indiferent de  obiectul cauzei. 
Totodată,  judecătorii  vor  proceda  la   parcurgea  procedurii prealabile în toate  dosarele, 

indiferent  de  obiect.  
În situaţia  în care proiectul legislativ privind abrogarea pensiilor de serviciu pentru 

magistraţi va fi retras de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, sau respins, cu 
majoritate  de  voturi, judecătorii Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti au arătat că vor  renunţa 
la suspendarea activităţii, sens în care Adunarea Generală se va reîntruni pentru a  hotărî în 

consecinţă. 
 
 

                BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

DATA:21.01.2020 

COMUNICAT DE PRESĂ 

  

La data de 21.01.2020, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul Judecătoriei 
Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât :  

1.           In unanimitate, judecătorii Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti dezaprobă ferm 
iniţiativa legislativă privind abrogarea dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu a 
magistraţilor şi solicită retragerea acestui proiect de lege de pe  ordinea de zi a  Camerei 
Deputaţilor. 

Existenţa pe rolul Camerei Deputaţilor, ca for decizional, a propunerii legislative -  PL-
X 292/2019 privind eliminarea pensiilor de serviciu pentru deputaţi şi senatori, judecători şi 
procurori, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor, 
poliţişti, funcţionari publici cu statut special, funcţionari publici parlamentari, membrilor 
corpului diplomatic şi consular al României, membrilor Curţii Constituţionale şi a personalului 
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, este de natură să afecteze 
grav sistemul judiciar. 

Prin proiectul legislativ indicat anterior s-a propus printre altele modificarea art. 82 alin. 
1, precum şi abrogarea dispoziţiilor art. 82, alin. 3-7 şi ale art. 85 din Legea nr. 303/2004 
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Apreciem că un astfel de demers legislativ afectează grav echilibrul sistemului judiciar 
și garanțiile de independență ale acestuia și este cu atât mai nepotrivit cu cât autoritatea 
legiuitoare a decis la data de 18.12.2019 amânarea intrării în vigoare a dispozițiilor legale 
privind pensionarea anticipată a magistraților cu doi ani, recunoscând astfel din nou, implicit, 
rațiunea și necesitatea existenței pensiilor de serviciu ale acestora. 

Demersul puterilor executivă și legislativă este în vădită contradicție cu jurisprudența 
anterioară a Curții Constituționale, care a invalidat o inițiativă cu efect similar, arătând tocmai 
faptul că pensiile de serviciu ale magistraților fac parte din ansamblul de garanții de natură 
inclusiv financiară care dau caracter efectiv, iar nu iluzoriu, statutului de independență și 
imparțialitate al autorității judecătorești în ansamblu și al fiecărui magistrat în parte. 

Indemnizația tuturor judecătorilor și procurorilor din România are natura juridică a unui 
drept salarial, calculându-se și plătindu-se integral contribuția de asigurări sociale, precum în 
cazul oricărui alt salariat, astfel încât susținerea că pensiile magistraților nu sunt bazate, fie și 
în parte, pe principiul contributivității, motiv pentru care s-ar impune să fie eliminate, este 
inacceptabilă. 



În jurisprudenţa sa, Curtea Constituţională a reţinut că instituirea pensiei de serviciu 
pentru magistraţi „nu reprezintă un privilegiu, ci este justificată în mod obiectiv, ea constituind 
o compensaţie parţială a inconvenientelor ce rezultă din rigoarea statutului special căruia 
trebuie să i se supună magistratul.” Acest statut special stabilit de Parlament prin lege este 
supus celui mai sever regim de incompatibilități și interdicții, impunând magistraţilor „obligaţii 
şi interdicţii pe care celelalte categorii de asiguraţi nu le au. Într-adevăr acestora le sunt interzise 
activităţi ce le-ar putea aduce venituri suplimentare, care să le asigure posibilitatea efectivă de 
a-şi crea o situaţie materială de natură să le ofere după pensionare menţinerea unui nivel de 
viaţă cât mai apropiat de cel avut în timpul activităţii.” 

Curtea Constituţională a observat totodată că „această abrogare a reglementării legale 
referitoare la pensia de serviciu pentru magistraţi este contrară exigenţelor actuale pe care 
importante documente internaţionale le exprimă în mod direct cu privire la drepturile 
magistraţilor în considerarea importanţei rolului acestora în apărarea statului de drept”  

Astfel, "Principiile fundamentale privind independenţa magistraturii", adoptate de cel 
de-al VII-lea Congres al Naţiunilor Unite pentru prevenirea crimei şi tratamentul delincvenţilor 
(Milano, 26 august - 6 septembrie 1985) şi confirmate de Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite prin rezoluţiile nr. 40/32 din 29 noiembrie 1985 şi nr. 40/146 din 13 decembrie 
1985, prevăd în mod expres prin art. 11 că "durata mandatului judecătorilor, independenţa 
acestora, siguranţa lor, remuneraţia corespunzătoare, condiţiile de muncă, pensiile şi vârsta de 
pensionare sunt în mod adecvat garantate prin lege". În mod asemănător, "Recomandarea nr. 
R (94) 12 cu privire la independenţa, eficacitatea şi rolul judecătorilor", adoptată la 13 
octombrie 1994 de Comitetul Miniştrilor al Consiliului Europei, subliniind importanţa 
independenţei judecătorilor în scopul întăririi preeminenţei dreptului în statele democratice şi 
în considerarea art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, precum şi a "Principiilor fundamentale [ale Organizaţiei Naţiunilor Unite] 
privind independenţa magistraturii", anterior menţionate, a stabilit, printre alte importante 
măsuri pe care statele membre urmează să le adopte, şi pe aceea "de a veghea ca statutul şi 
remuneraţia judecătorilor să fie pe măsura demnităţii profesiei lor şi a responsabilităţilor pe 
care şi le asumă". De asemenea, art. 6.4 din "Carta europeană privind statutul judecătorilor", 
adoptată în anul 1998, prevede că "În mod special, statutul garantează judecătorului sau 
judecătoarei care a împlinit vârsta legală pentru încetarea funcţiei, după ce a exercitat-o ca 
profesie o perioadă determinată, plata unei pensii al cărei nivel trebuie să fie cât mai apropiat 
posibil de acela al ultimei remuneraţii primite pentru activitatea jurisdicţională".  

Curtea Constituţională a constatat că în toate aceste documente principiile şi măsurile 
stabilite cu privire la statutul şi drepturile magistraţilor sunt puse în relaţie directă cu 
prevederile art. 10 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi cu cele ale art. 6 din 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, referitoare la 
dreptul fundamental al oricărei persoane de a fi judecată de un tribunal competent, independent 
şi imparţial, stabilit prin lege.  

            Aşadar, independența obiectivă a sistemului judiciar este indisolubil legată de 
stabilitatea financiară a magistratului și constituie totodată o premisă reală pentru garantarea 
efectivă a dreptului cetățeanului la un proces echitabil. 

2.           În unanimitate, judecătorii Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti îşi exprimă 
solidaritatea cu privire la demersurile efectuate de către personalul auxiliar de specialitate 
privind menținerea pensiilor de serviciu stabilite pentru acesta. Iniţiativa legislativă privind 



eliminarea pensiei de serviciu pentru această categorie profesională constituie în mod evident 
un regres al reglementării în domeniu, care nu ţine seama de faptul că personalul auxiliar de 
specialitate este supus aceloraşi interdicţii şi incompatibilităţi ca magistraţii.  

3.           În măsura în care proiectul legislativ privind abrogarea pensiilor de serviciu 
pentru magistraţi nu va fi retras de pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, cu 
majoritate  de  voturi, judecătorii Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti au arătat că vor  suspenda 
activitatea, urmând să fie judecate doar cauzele urgente, sens în care Adunarea Generală se va 
reîntruni pentru analizarea situaţiei şi stabilirea formei concrete de desfăşurare a activităţii. 
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