
COMUNICAT DE PRESĂ 

 
 Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Judecătoriei 

Sectorului 5 Bucureşti, adoptată la data de 13.11.2015, prin care s-a evidenţiat necesitatea 

reglementării condiţiilor de aducere la cunoştinţa opiniei publice a existenţei procedurilor 

disciplinare, a fost emisă de către Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti o solicitare către 

Consiliul Superior al Magistraturii, având conţinutul redat mai jos: 

 

 

Bucureşti 

     16.11.2015  

 

 

 

Către 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII 

 

 

 

 

Stimate Domnule Preşedinte, 

 

 

 

 

 Reţinând că, prin Hotărârea Adunării Generale a Judecătorilor din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti (ataşată prezentei) din data de 13.11.2015, a fost formulat 

un apel către Consiliul Superior al Magistraturii pentru garantarea independenţei sistemului 

judiciar, inclusiv sub aspectul reglementării condiţiilor de aducere la cunoştinţa opiniei 

publice a existenţei procedurilor disciplinare, cu evitarea creării unor mecanisme directe sau 

indirecte de presiune asupra judecătorilor,  

 

 

Faţă de: 

 

 

- dispoziţiile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 317/2004, potrivit cărora Consiliul 

Superior al Magistraturii este garantul independenţei justiţiei,  

- dispoziţiile art. 6 alin. 1 şi 2 din Hotărârea nr. 1027/2012 a Plenului 

Consiliului Superior al Magistraturii privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie 

de către Inspecţia Judiciară, raportate la cele ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 304/2004, potrivit 

cărora controlul efectuat de către Inspecţia Judiciară nu poate pune în discuţie soluţia 

pronunţată de către instanţă şi trebuie să respecte independenţa judecătorilor,  

- dispoziţiile art. 65 alin. 4 din Legea nr.317/2004, potrivit cărora normele 

pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie se adoptă prin hotărâre a Plenului Consiliului 

Superior al Magistraturii, 

- dispoziţiile art. 18 litera g din Ghidul privind relaţia sistemului judiciar cu 

mass-media aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit 

cărora structura de comunicare/purtătorul de cuvânt din cadrul Consiliului Superior al 



Magistraturii informează din oficiu sau la cerere reprezentanţii mass-media despre aspecte 

ce ţin de activitatea Inspecţiei Judiciare, în limitele de publicitate ale acesteia, 

 

Constatând, astfel, competenţa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

pentru reglementare secundară în materie şi necesitatea unei intervenţii prompte apte să 

înlăture mecanismele de presiune asupra judecătorilor prin intermediul comunicatelor de 

presă emise de către Inspecţia Judiciară pe parcursul procedurii disciplinare, să evite 

afectarea reputaţiei magistraţilor, să determine creşterea încrederii publicului în actul de 

justiţie,  

 

 

Vă solicităm să demaraţi procedura  de: 

 

 

COMPLETARE A DISPOZIŢIILOR REGULAMENTARE 

SUSMENŢIONATE PRIN INTRODUCEREA UNOR NORME CLARE CU PRIVIRE LA 

MOMENTUL LA CARE POATE AVEA LOC INFORMAREA  PUBLICULUI CU 

PRIVIRE LA ACTIVITATEA ORGANELOR CU ATRIBUŢII ÎN CADRUL PROCEDURII 

DISCIPLINARE ŞI LA CONŢINUTUL ACESTEIA 

 

 

 

Pentru motivele expuse anterior, propunerea noastră este în sensul adoptării 

unei dispoziţii având conţinutul de mai jos: 

 

 

 

 

"În cazul procedurii disciplinare derulate cu privire la un magistrat, 

existenta sesizării sau a autosesizării şi verificările efectuate de Inspecţia Judiciară vor fi 

făcute publice doar după adoptarea unei soluţii de către Secţia corespunzătoare a 

Consiliului Superior al Magistraturii". 

 

 

 

 

Judecător Mihnea Tănase 

Preşedinte al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMNULUI PREŞEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL 

MAGISTRATURII 


