
Comunicat de presă  

privind Adunarea Generală a Judecătorilor  

de la Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti 

 

Având în vedere dezbaterile din spaţiul public generate de problemele 
actuale ale sistemului judiciar, precum subfinanţarea, păstrarea instanţelor 

judecătoreşti sub autoritatea financiară a Ministerului Justiţiei, insuficienţa 
resurselor umane, inexistenţa unei proceduri de revocare a membrilor 
Consiliului Superior al Magistraturii, salarizarea inechitabilă şi discriminatorie 

şi supraaglomerarea, 
 

 Conducerea Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti a convocat Adunarea 
Generală a Judecătorilor pentru data de 15.09.2016, ora 14:00, în vederea 

discutării acţiunilor care se impun a fi întreprinse pentru garantarea unui act de 
justiţie de calitate.  

 
 Adunarea Generală a fost legal constituită, cu respectarea art. 17 alin. (9) 

din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti. 
 

 În urma dezbaterilor, au fost adoptate următoarele măsuri: 
 

 1. Însuşirea Memorandumului privind starea justiţiei în 2016, 
elaborat de Uniunea Naţională a Judecătorilor din România, în sensul că se 
impun: 

 
 - corecta finanţare a sistemului judiciar; 

 - asigurarea unor condiţii de muncă decente pentru magistraţi; 
 - remunerarea corespunzătoare a magistraţilor; 

 - eliminarea tuturor discriminărilor salariale din sistemul judiciar; 
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 - preluarea bugetului aferent instanţelor judecătoreşti de către Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie; 
 - reglementarea procedurii de revocare a membrilor Consiliului Superior 

al Magistraturii. 
 

 2. Susţinerea demersului de sesizare a Avocatului Poporului cu 
privire la neconstituţionalitatea OUG nr. 43/2016. 

 
 3. Sesizarea Consiliului Superior al Magistraturii pentru a exprima o 

poziţie publică referitoare la dezbaterile din mass-media care discreditează 
acţiunile judecătorilor de apărare a statutului lor constituţional. 

 
 4. Afişarea prezentei Hotărâri şi a Memorandumului privind starea 

justiţiei la uşile sălilor de judecată. 
 
 5. Convocarea unei noi adunări generale la o dată ulterioară, pentru 

discutarea măsurilor suplimentare care se impun pentru realizarea efectivă 
a drepturilor magistraţilor.  

 

Purtătorul de cuvânt al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti, 

Jud. Aurelian Murgoci 

 

 


