
 

TRIBUNALUL GORJ 

NR. 4712/BIRP/09.09.2016 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Biroul de informare şi relaţii publice din cadrul Tribunalului Gorj a fost desemnat de 

preşedintele Tribunalului Gorj, domnul judecător Gheorghe Radu, să emită următorul comunicat 

de presă: 

„ADUNAREA GENERALĂ A MAGISTRAŢILOR 

ÎNTRUNITĂ LA DATA DE MAI SUS  

HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Adoptarea Memorandumului transmis de AMR și UNJR; 

2. Se solicită demisia ministrului justiţiei; 

3. Se solicită puterii executivă să aplice hotărârile date de ÎCCJ în RIL şi HP în 

concordanţă cu normele legale în vigoare; 

4. Se solicită Guvernului să emită acte normative doar cu respectarea legii de 

abilitare dată de Parlament şi a normelor constituţionale; 

5. Se solicită Guvernului să pună în executare hotărârile judecătoreşti conform legii; 

6. Se solicită aplicarea nediscriminatorie a actelor normative de către Guvern 

pentru toţi destinatarii lor; 

7. Se sprijină demersul privind sesizarea Avocatului Poporului pentru a iniţia 

controlul de constituţionalitate a OUG nr.43/2016; 

8. Se solicită Preşedintelui CSM să ceară CCR să constate existenţa unui conflict de 

natură constituţională între puterea executivă şi cea judecătorească; 

9. Iniţierea începând cu data de 12 Septembrie 2016 a următoarelor forme de protest 

constând în : 

 

- purtarea banderolelor albe la robe, în şedinţele de judecată, în perioada 12.09.2016 -

16.09.2016, cu aducerea la cunoştinţa publicului la începutul şedinţelor a 

semnificaţiei acestui semn; 

- începând cu data de 19.09.2016, radicalizarea formei de protest, în sensul că se vor 

lua în pronunţare doar cauzele având obiect foarte urgent în materie penală (măsuri 

cu termen) și în materie civilă, (ordonanţe preşedinţiale, cereri de suspendare, ordine 

de protecţie) în celelalte tipuri de cauze urmând a se acorda termene, cu menţionarea 

în încheierile de şedinţă a prezentei hotărâri; 

10. Emiterea unui Comunicat de presă cu privire la conţinutul protestului iniţiat de 

magistraţii Tribunalului Gorj. 

Dată azi, 08 septembrie 2016, în şedinţa Adunării Generale a Magistraţilor din cadrul 

Tribunalului Gorj.” 
 

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE,  

 

Operator de date cu caracter personal 2443 


