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Nr. operator date cu caracter personal 2516                                                                          

  

HOTĂRÂREA NR.1 

din 21 ianuarie 2020 

În temeiul art. 16 lit.d din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor 
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 

nr. 1375/2015 , 

 

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR DE LA TRIBUNALUL SĂLAJ 

convocată în şedinţă potrivit art. 17 alin. (1) din R.O.I. – 

 la data de 21 ianuarie 2020,  

Având în vedere Hotărârea nr. 55 din 16 ianuarie 2020 a Consiliului 
Superior al Magistraturii, Secţia pentru judecători, prin care s-a dispus convocarea 
Adunărilor Generale ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale și curți de apel 
conform art. 50 alin. 4 și art. 51 lit. d din Legea 304/2004, la data de 21.01.2020 

ora 12.00, pentru a formula un punct de vedere motivat relativ la iminenta 
abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva 
încălcării independenței și afectării statutului constituțional al judecătorilor. 

În baza dispoziţiilor art. 9 alin. (1)  raportat la art. 7 alin. (1) lit. p din Hot. 
C.S.M. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al 

instanţelor judecătoreşti 

În scopul exprimării punctului de vedere asupra aspectelor evocate în 

hotărârea mai sus evocată, 

Potrivit dispoziţiilor art. 17 alin. (9), adunarea generală a judecătorilor fiind 

legal constituită prin prezenţa unui număr de 13 judecători din 14 în funcţie,  

Se supune analizei ordinea de zi:  Exprimarea unui punct de vedere motivat 
relativ la iminenta abrogare a dispozițiilor legale care consacră pensia de serviciu, 
din perspectiva încălcării independenței și afectării statutului constituțional al 

judecătorilor. 

În urma dezbaterilor, judecătorii au adoptat următorul punct de vedere: 

 

TRIBUNALUL SĂLAJ 
Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 10, 

judeţul Sălaj, 
telefon/fax 0260611085,  

e-mail:trsj@just.ro 
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Proiectul legislativ a cărui aprobare este iminentă are nr. Pl-x 292/2019 la 
Camera Deputaților și titlul „Lege privind abrogarea unor prevederi referitoare la 
pensiile de serviciu și indemnizațiile pentru limită de vârstă, precum și pentru 

reglementarea unor măsuri în domeniul pensiilor ocupaționale", astfel cum a fost 
modificat în 18.12.2019 [a se vedea Raportul Comisiei pentru muncă și protecție 
socială (http://www.cdep.ro/comisii/munca/pdf/2019/rp292.pdf)]. Titlul inițial a 

fost modificat după ce unele dintre categoriile enumerate în acel titlu au fost 
excluse de la măsura abrogării pensiilor de serviciu. 

Prin art. 2 se abrogă în bloc art. 82, 83 , 831, 832, 833, 84, 85 și 851 din 
Legea nr. 303/2004, eliminându-se cu totul pensiile de serviciu ale magistraților (a 

se vedea amendamentele din 18.12.2019). Așadar, punctul de vedere al adunărilor 
generale vizează, astfel cum s-a stabilit prin Hot. nr. 55/2019 a Secției pentru 
Judecători a CSM, iminenta abrogare a dispozițiilor legale privind pensia de 

serviciu a magistraților.  

De notat faptul că, în forma inițială, art. 82 alin. 1 se modifica (nu se 

abroga). De asemenea, de notat faptul că propunerea privind introducerea art. 852 
cu conținutul „Pensiile de serviciu stabilite, recalculate și actualizate în condițiile 

prezentei legi nu pot fi mai mari decât indemnizația de încadrare brută lunară sau 

decât salariul de bază brut lunar din ultima lună de activitate înainte de data 
pensionării" a fost respins în ședința din 18.12.2019 (a se vedea Raportul Comisiei 

pentru muncă și protecție socială, Anexa 2 - Amendamente respinse). Așadar, 
intenția vădită este de abrogare a pensiilor magistraților. 

Independența justiției este o valoare fundamentală a statului de drept, 
nefiind un privilegiu al magistratului, ci un drept al cetățenilor de a beneficia de 

garanțiile unui stat în care nimeni nu este mai presus de lege. Independența 
justiției constituie o condiție prealabilă apărării statului de drept și garantării 

fundamentale a unui proces echitabil, astfel cum a reafirmat Consiliul Consultativ 

al Judecătorilor Europeni în Avizul nr. 17 (2014). 

Independența financiară a judecătorului - componentă indubitabilă a 

independenței judecătorului, ca esență a conceptului de „tribunal independent", 
consacrat de CEDO, a fost afirmată și reafirmată în documentele internaționale ale 

căror prevederi nu pot fi ignorate, având în vedere angajamentele luate de Statul 
Român. Prin Principiile Fundamentale ale Independenței Justiției, adoptate de 
ONU în 1985, s-a stabilit că este de datoria tuturor guvernelor și a celorlalte 

instituții de a respecta independența corpului de judecători, fiind de datoria 
fiecărui stat membru să asigure resursele adecvate pentru a permite ca aceștia să 

își îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător. Astfel cum a evidențiat 
Președintele Asociației Europene a Judecătorilor (AEM-EAJ), în scrisoarea adresată 
Parlamentului și Guvernului României, votată în unanimitate în ședința Asociației 

Europene a Judecătorilor, în cadrul Reuniunii Asociației Internaționale a 
Judecătorilor (IAJ-UIM) din luna septembrie 2019 - Astana, magistrații trebuie să 
primească o renumerație suficientă pentru a le asigura independența economică și, 

prin aceasta, demnitatea, imparțialitatea și independența. Remunerația 

judecătorilor nu trebuie să depindă de rezultatele muncii acestora ori de 
performanțele lor și nu trebuie să fie redusă pe perioada activității. Principiul este 
înscris în Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor. Adesea, se susține că 
judecătorii după pensionare ar trebui tratați în același mod ca toți ceilalți cetățeni 

dintr-o anumită țară. Acest argument neglijează aspectul important că o garanție a 
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unui viitor sigur din punct de vedere financiar la pensionare va fi un stimulent 
puternic pentru independență în perioada de activitate a unui judecător. 

Judecătorii Tribunalului Sălaj sunt de acord cu punctul de vedere 
analizat de Curtea de Apel Cluj, comunicat cu adresa nr. 284/21.01.2020. În 
acest sens, susţin avizarea negativă a proiectului de lege, fiind de părere că 

statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu și a remunerației 
adecvate ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de 
drept, prevăzută de art. 1 alin. 3 din Constituția României. Curtea 

Constituțională a statuat, fără echivoc, că independența justiției, ca garanție 
constituțională, include securitatea financiară a magistraților care presupune 

și asigurarea unor garanții sociale, precum pensia de serviciu. 

În urma exprimării unui număr majoritar de voturi pentru suplimentarea 

ordinii de zi, 

Fiind votate pentru supunerea unei analize următoarele teme suplimentare:  

1. Punerea în discuţie a comunicatului Sindicatului Naţional al referitor la 
abrogarea dispoziţiilor legale care reglementează pensia de serviciu şi cu 

privire la menţinerea dreptului la pensia de serviciu a personalului 
auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete, având în vedere că art. 

77 din Legea nr. 567/2004 instituie  grefierilor acelaşi regim de interdicţii 
şi incompatibilităţi ca şi magistraţilor. 

2. Adoptarea unei forme concrete de protest faţă de propunerea legislativă 

ce urmează a fi discutată în şedinţa camerei Deputaţilor – cameră 
decizională – din 28 ianuarie 2020, 

Raportat la punctul de vedere exprimat de Adunarea Generală a 
Judecătorilor în sensul formulării unei opinii de apreciere negativă în ce priveşte 

abrogarea pensiei personalului auxiliar de specialitate  din instanţe şi parchete, 

Având în vedere majoritatea voturilor exprimate pentru adoptarea măsurii de 

suspendare a activităţii la Tribunalul Sălaj în perioada 22.01.2020 – 28.01.2020 – 
cu excepţia soluţionării cauzelor urgente în materie penală şi civilă, 

În considerarea celor mai sus evocate, 

ADUNAREA GENERALĂ A JUDECĂTORILOR DE LA TRIBUNALUL SĂLAJ 

ADOPTĂ URMĂTOAREA 

H  O  T  Ă  R  Ă  R  E  : 

Art. 1.  În unanimitate, Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Sălaj 
susţine avizul negativ dat de Plenul Consiliului Superior al Magistraturi prin 
Hotărârea nr. 56 din 10 aprilie 2019 proiectului de lege privind abrogarea 

dispoziţiilor legale care consacră pensia de serviciu, din perspectiva încălcării 
independenţei şi afectării statutului constituţional al judecătorilor. 

Art. 2. În unanimitate, Adunarea generală a judecătorilor Tribunalului Sălaj 
susţine demersurile personalului auxiliar de specialitate din instanţe şi parchete 

de menţinere a dreptului la pensia de serviciu şi de respingere a propunerilor 
legislative privind abrogarea dispoziţiilor legale care reglementează pensia de 
serviciu pentru această categorie de personal. 
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Art. 3. (1) Cu majoritate de voturi, se hotărăşte adoptarea unei forme 

concrete de protest ce va consta în suspendarea activităţii de judecată a 
Tribunalului Sălaj începând cu data de 22.01.2020 până la data de 28.01.2020 

(inclusiv). 

(2) Nu se va suspenda activitatea tribunalului în perioada vizată la alin. (1) 

în ce priveşte soluţionarea următoarelor cauze cu caracter urgent, în materie 
penală: 

-supraveghere tehnică/încuviințare obținere date;  
-percheziții; 

-propuneri de luare măsuri preventive; 
-propuneri de prelungire măsuri preventive; 
-verificarea legalității și temeiniciei măsurilor preventive; 

-cerereri/sesizări privind revocarea, înlocuirea, încetarea de măsuri 
preventive; 
-contestare măsuri preventive luate de procuror; 

-contestare măsuri asiguratorii luate de procuror; 
-internare medicală provizorie; 

-obligare la tratament medical; 
-contestații privind măsuri preventive; 
-contestații privind măsuri asiguratorii; 

-contestații privind internare medicală provizorie/obligare la tratament 

medical; 
-contestații împotriva încheierilor prin care au fost  soluţionate cererile şi 

excepţiile formulate în dosare cu inculpaţi faţă de care s-a luat o măsură 
preventivă. 

- abţinerea întregii instanţe; 
- contestaţie durată proces. 

(3) Nu se va suspenda activitatea tribunalului în perioada vizată la alin. (1) în ce 

priveşte soluţionarea următoarelor cauze cu caracter urgent, în materie civilă: 
- ordin de protecţie; 

- ordonanţă preşedinţială; 
- măsuri de protecţie speciale pentru minori; 
- adopţie; 

- suspendarea executării silite; 
- măsuri asigurătorii; 

- suspendarea executării actului administrativ. 
 

Art. 4. Hotărârea Adunării generale a judecătorilor de la Tribunalul Sălaj 

adoptată în şedinţa din 21 ianuarie 2020 va fi comunicată : personalului instanţei, 
Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, DIICOT- Biroul teritorial Sălaj, Baroului 
Sălaj, Biroului de informaţii şi relaţii cu publicul; va fi afişată pe uşa principală de 

intrare a instanţei, pe uşa sălilor de judecată unde sunt programate şedinţe de 
judecată şi pe pagina de internet a Tribunalului Sălaj. 

PREŞEDINTELE TRIBUNALULUI SĂLAJ, 

PREŞEDINTELE ADUNĂRII GENERALE A JUDECĂTORILOR 

Judecător Ioana – Diana HODIŞ 

________________________________ 
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Judecător MOLDOVEANU COSTIN  - vicepreşedinte   _______________________ 

Judecător ŢĂRAN DARIA BRĂDUŢA  – preşedinte Secţie penală ____________ 

Judecător PUIU DANA MARIA – preşedinte  (delegare) Secţie civilă___________ 

Judecător TOMŞA  CLAUDIA    ________________________ 

Judecător PODAR CLAUDIU RAREŞ  ________________________ 

Judecător CHIŞ NICOLAE-CLAUDIU    _______________________ 

Judecător ŞTEF MARIA CRISTINA  ________________________ 

Judecător LAR MARIA DANIELA   ________________________ 

Judecător SANTAVAN LILIANA   _________________________ 

Judecător MARIAN DORINA ELENA   ________________________ 

Judecător MERFU ARON DANIELA  ________________________ 

Judecător SĂVESCU GABRIELA VICTORIŢA _________________________ 

Judecător CHIŞ DAN ADRIAN                _________________________ 

 

 

 

 

 

Confidenţial. Date cu caracter personal prelucrate în conf. cu prev.Legii 
129/2018/ Regulamentului U.E.679/2016 

 


