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COMUNICAT
Judecătorii Judecătoriei Buftea, întruniţi la data de 05.02.2020 în Adunarea Generală,
au decis, cu majoritatea celor prezenţi, continuarea protestului prin suspendarea activităţii
de judecată, cu excepţia cauzelor urgente mai jos menţionate, până când puterea
legiuitoare le va respecta statutul şi munca tot mai împovărătoare de la an la an, atât a lor, cât
şi a personalului auxiliar de specialitate.
Volumul de muncă (1237 cauze/judecător/anul 2019) și condițiile de muncă,
subdimensionarea schemelor de personal, neadaptate de ani de zile volumului uriaş de cauze,
incompatibilităţile şi interdicţiile profesiei, sunt aspecte ce trebuie cântărite de către legiuitor,
atunci când legiferează în privinţa unor aspecte privitoare la corpul magistraţilor şi al
personalului auxiliar de specialitate, care sunt de natură a afecta statutul, independenţa şi chiar
de a leza demnitatea acestor profesii.
Facem cunoscut opiniei publice faptul că regretăm că am fost nevoiţi să recurgem la
această formă de protest, însă este în interesul societăţii ca statutul magistratului să fie unul
puternic, respectat şi independent. Statutul magistratului nu este un privilegiu al acestuia, ci
este garanţia societăţii de a avea o justiţie independentă şi imparţială. Independenţa
magistratului nu poate face obiectul negocierii politice, iar un corp profesional desconsiderat
nu va mai oferi societăţii acele garanţii de independenţă, atât de necesare în orice
cirmumstanţe.
Reamintim opiniei publice că, potrivit art. 1 alin. (4) din Constituție, „Statul se
organizează potrivit principiului separaţiei şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi
judecătorească - în cadrul democraţiei constituţionale”, puterea judecătorească fiind una
dintre cele trei puteri în stat.
Astfel cum s-a învederat anterior, pentru a nu prejudicia interesele justiţiabililor,
în Adunarea Generală s-a decis judecarea următoarelor cauze:
1.

În materie civilă:

Ordine de protecție;

Ordonanțe președințiale;

Cereri de suspendare provizorie a executării silite;

Măsuri asigurătorii;

Încuviințarea executării silite a măsurilor privitoare la minori;

Evacuare – procedura specială (art. 1034 C.proc.civ.);

Obligarea minorului la consiliere psihologică;

Recuzări/abțineri;

Restituire cauțiune;

Restituire taxă timbru


Îndreptare și completare hotărâre;

Cereri de suspendare a executării silite în cauzele formulate în
contradictoriu cu A.N.A.F., însă doar în dosarele care au termen de judecată acordat, față de
dispozițiile art. 260 alin. (2) C.proc.fiscală.
2.

În materie penală:

Cauzele date în competența judecătorului de drepturi și libertăți;

Verificarea măsurilor preventive.

De asemenea, pe perioada suspendării în cadrul Compartimentelor ce își desfășoară
activitatea cu publicul, programul cu publicul se va desfășura în felul următor:
o
la Arhiva Civilă, Arhiva Penală, Registratura Civilă, Registratura Penală,
Biroul Executări Penale: de luni până vineri între orele 11:00 – 12:00;
o
la Biroul Persoane juridice: marți și joi între orele 11:00 – 12:00.
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