ROMÂNIA
JUDECĂTOTRIA CORNETU - ILFOV
COMUNICAT

Adunarea Generală a Judecătorilor din cadrul Judecătoriei Cornetu, prin Hotărârea nr. 11
din 15 septembrie 2016, a decis susţinerea, în totalitate, a Memorandumului privind Justiţia,
transmis de către Asociaţiile Profesionale ale Magistraţilor.
Cu majoritate de voturi (8 pentru şi 4 abţineri) s-a cerut demisia Ministrului Justiţiei
pentru neimplicare şi dezinteres total faţă de problemele cu care se confruntă sistemul judiciar.
Cu unanimitate de voturi au fost adăugate următoarele revendicări:
▪ egalizarea indemnizaţiilor cuvenite magistraţilor la nivelul maxim pentru funcţii egale şi
tranşe de vechime egale;
▪ adecvarea schemelor de judecători şi personal auxiliar la necesităţile reale ale instanţelor,
în scopul asigurării unui volum optim de muncă şi respectării principiului specializării
judecătorilor;
▪ prorogarea intrării în vigoare a dispoziţiilor procedurale privind cercetarea procesului şi,
după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu, conform Codului de procedură civilă, având
în vedere lipsa acută a spaţiilor necesare unei bune desfăşurări a proceselor civile în condiţiile
menţionate;
▪ modificarea dispoziţiilor legale privind regularizarea cererilor de apel şi de recurs,
precum şi desfăşurarea procedurii scrise în vederea pregătirii dosarului pentru respectiva cale de
atac, de către instanţa de fond, în sensul ca această procedură să se facă în continuare de instanţa
de control judiciar, având în vedere lipsa resurselor umane necesare în acest scop;
▪ adoptarea unui sistem normativ clar şi previzibil, care să asigure şi să garanteze statutul
judecătorilor, dar şi buna organizare şi funcţionare a sistemului judiciar;
▪ cenzurarea rolului ministrului justiţiei în forma legitimării active cu privire la exercitarea
acţiunii disciplinare în cazul abaterilor săvârşite de magistraţi, motivată prin încălcarea
principiului separaţiei puterilor în stat.
În legătura cu forma protestului, s-a stabilit afişarea prezentului Comunicat la uşa sălilor
de şedinţă, a Compartimentelor ce desfăşoară activităţi cu publicul, pe portalul instanţei, precum
şi transmiterea acestuia în mass-media, A.M.R., U.N.J.R., U.N.B.R., Baroul Ilfov şi Baroului
Bucureşti.
În funcţie de modul de rezolvare a revendicărilor, magistraţii instanţei urmează a reevalua
situaţia la data de 03 octombrie 2016 ora 13,00, pentru când s-a hotărât convocarea unei noi
adunări generale pentru analizarea necesităţii adoptării unei alte forme de protest mai severe,
respectiv amânarea soluţionării cauzelor şi neparticiparea în cadrul birourilor electorale ce se vor
constitui la viitoarele alegeri generale.
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