
COMUNICAT DE PRESĂ 
  
  
Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti, în 

concordanţă cu poziţia Consiliului Superior al Magistraturii exprimată prin 
comunicatul de presă din 17.12.2019, dezaprobă categoric iniţiativa legislativă 
ce ar putea submina independenţa magistraţilor prin abrogarea pensiei de 
serviciu pentru personalul sistemului judiciar. 

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

Jurisprudența constantă a instanței constituționale a stabilit fără echivoc 
că independența justiției, ca garanție constituțională, include securitatea 
financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unor garanții sociale, 
precum pensia de serviciu. 

De asemenea, susţinem acţiunea de protest a personalului auxiliar şi 
conex din cadrul instanţei, incompatibilităţile şi interdicţiile specifice acestora 
fiind similare cu cele ale magistraţilor. 

  
  

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANUNŢ 

23.12.2019 
  

- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG - 
  

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 970/20.12.2019, vă aducem 

la cunoștință că în zilele de 27.12.2019 şi 03.01.2020  serviciile cu publicul din cadrul 

Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de 

judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu termene în zilele menţionate 

anterior.          

  
  
CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI SECTORULUI 

3  BUCUREŞTI  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ANUNŢ 

  
Programul de lucru cu publicul în zilele lucrătoare din perioada  23.12.2019 – 

03.01.2020, va fi în intervalul orar  9-11, cu păstrarea zilelor  săptămânii aferente  fiecărui 
compartiment, stabilite anterior.  

  
CONDUCEREA ADMINISTRATIV-JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI 

SECTORULUI 3 BUCUREŞTI  
  

 

ANUNŢ 

06.08.2019 

  

- ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG - 

  

Faţă de dispoziţiile art. 1 şi 3 din Hotărârea de Guvern nr. 557/31.07.2019, vă aducem 

la cunoștință că în ziua de 16.08.2019  serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 

3  București nu vor funcționa şi nici nu se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul 

că nu sunt planificate procese cu termen în ziua menţionată anterior. 

  CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A  
JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3  BUCUREŞTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ANUNŢ 
  

 19.06.2019 
  

 
  

Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti  

  

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL PENTRU PERIOADA 01.07.2019-
30.08.2019  

 
a) Registratura: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00. 
b) Arhiva civila: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00. 

            c) Arhiva penala: marţi şi joi intre orele 09,00-13,00. 

            d) Biroul de informare si relaţii cu publicul : va funcţiona  cu program normal, ca 
şi în  perioadele de timp aflate  

          în afara  vacanţei  judecătoreşti (Luni, Marţi, Joi, Vineri - 08.00 - 16.00; Miercuri - 
08.00 - 19.00).   

             

            e) Biroul executări penale: marţi si joi intre orele 09,00-13,00. 

            f) Asociaţii de proprietari, asociaţii, fundaţii si sindicate: luni între orele 09,00-
13,00.         

Şedinţele de judecată, în perioada vacanţei judecătoreşti, urmează a se desfăşura în 
conformitate cu planificările  

întocmite de către preşedinţii de secţii, avizate de Colegiul de Conducere al Judecătoriei 
Sector 3 Bucureşti.  

 
CONDUCEREA JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  
 

  
  

 
  
 
  

 
  



ANUNŢ  

  

25.04.2019 
  
  
  

 - ÎN ATENŢIA PUBLICULUI LARG  

  

Faţă de dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Hotărârea de Guvern nr. 171/2019 privind 

stabilirea zilei de 30.04.2019 ca zi liberă, vă aducem la cunoștință că în data de 30.04.2019, 

serviciile cu publicul din cadrul Judecătoriei Sectorului 3  București nu vor funcționa şi nici nu 

se vor desfăşura şedinţe de judecată, în raport de faptul că nu sunt planificate procese cu 

termene în zilele menţionate anterior. 

  
  
  

           CONDUCEREA ADMINISTRATIV JUDICIARĂ A JUDECĂTORIEI 
SECTORULUI 3  BUCUREŞTI 

  
  
   
  

  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



JUDECĂTORIA SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL NR. 10163 ŞI 10164 

  

DATA:28.02.2019 

  

COMUNICAT DE PRESĂ REFERITOR LA 

DECLARAŢIA ADOPTATĂ DE JUDECĂTORII DIN CADRUL  

JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 

  

  

La data de 28.02.2019, Adunarea Generală a judecătorilor  din cadrul 
Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti,  a  hotărât :  

  
  

  
             I. În unanimitate Adunarea  Generală  a adoptat  următoarea  declaraţie cu privire la 

adoptarea O.U.G.  
nr. 7/2019 : ,,Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti îşi exprimă dezaprobarea cu 

privire la 
modalitatea de adoptare a O.U.G. nr. 7/2019, având în vedere că nu s-a asigurat transparența decizională 

la momentul 
adoptării acesteia şi nu s-a aşteptat o perioadă rezonabilă avizul Consiliului Superior al Magistraturii. 

  
Judecătorii consideră că interdicţia impusă colegiilor de conducere de a adopta hotărâri pe motiv că 

dispoziţiile  
legale ar fi neclare sau incomplete poate să producă un blocaj instituţional. Deseori se întâlnesc situaţii 

în  
practică în care legile sunt neclare sau incomplete, iar colegiul de conducere trebuie să ia o hotărâre 

prin 
care să remedieze situaţia existentă. În acest context, arătăm că art. 5 alin. (2) C.proc.civ. prevede că 

judecătorul  
nu poate refuza să judece pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. 
Or, dacă o astfel de interdicţie li s-ar impune judecătorilor din colegiul de conducere, aceasta ar constitui 

o premisă 
pentru temporizarea nejustificată a judecăţii unor cauze până la clarificarea sau completarea legii în 

discuţie, ceea ce ar 
putea produce efecte nedorite care vor fi suportate de justiţiabili. 
Mai mult, majoritatea regulilor de organizare interioară după care se ghidează colegiile de conducere 

sunt aprobate 



prin Hotărârile Consiliului Superior al Magistraturii, care vin să completeze legea, iar în lipsa acestora 
s-ar putea  

considera că asupra tuturor hotărârilor ar plana o aparenţă de nelegalitate, ceea ce este inadmisibil. 
  

Modificarea adusă prin O.U.G. nr. 7/2019 face ca o secţie din cadrul Ministerului Public, care trebuie 
să respecte 

regulile generale de organizare, să devină practic distinctă şi scoasă din arhitectura constituţională care 
instituie  

principiul controlului ierarhic în cadrul Ministerului Public, vulnerabilizând independenţa sistemului 
judiciar. 

  
Această ordonanţă încalcă principiul separării carierelor judecătorilor şi procurorilor, atât timp cât 

prevede că 
Avizele propunerilor de numire în funcţiile de conducere de la vârful Ministerului Public se dau de 

Plenul CSM.  
Astfel cum art. 53 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 prevede că Secţia pentru judecători a Consiliului 

Superior al  
Magistraturii are dreptul exclusiv de a stabili președintele, vicepreședinții și președinții de secție ai 

Înaltei Curți de  
Casație și Justiție, Secţia pentru procurori trebuie să aibă dreptul exclusiv de a emite Avize pentru 

funcţiile de  
conducere din Ministerul Public. 

  
Judecătorii din cadrul Judecătoriei Sectorului 3 Bucureşti consideră că premisa oricărei modificări 

legislative trebuie 
să fie dezbaterea onestă şi cooperarea loială, care pot fi punţi de legătură pentru găsirea celei mai bune 

soluţii pentru  
întărirea independenţei justiţiei. 

  
Pentru motivele expuse mai sus, ne raliem poziţiei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi 

solicităm  
abrogarea O.U.G. nr. 7/2019, cu excepţia dispoziţiilor care au fost adoptate ca urmare a sesizării 

Consiliului.,,  
  

            Totodată, Adunarea  Generală  a hotărât, cu majoritate  de  voturi  şi  adoptarea unei  forme 
de  protest,  

în  perioada 01.03.2019-08.03.2019, în  sensul suspendării  activităţii de judecată, câte 30 de minute, în 
fiecare din cei 

doi timp în care  se  desfăşoară şedinţele  de judecată, respectiv   în timpul I  suspendarea  activităţii, 
între orele  8,30 

şi 9,00 iar  în  timpul II  între orele 13 şi 13,30, astfel  că şedinţele de judecată  vor începe la ora  9, 00, 
respectiv  13,30.  

  
În fine,  Adunarea Generala a  judecătorilor acestei instanţe a stabilit  ca 

funcţie  de  evoluţia  evenimentelor  
ce au făcut  obiectul acestei  întâlniri  să îşi reconsidere poziţia adoptată.  

  
  
         BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE DIN CADRUL 

      JUDECĂTORIEI SECTORULUI 3 BUCUREŞTI 
  
  
  



  
 


