EDITORIAL
Magistratura românã.
Quo vadis?
judecãtor Dragoº Cãlin,
Curtea de Apel Bucureºti

Acknowledging of the judiciary as a strategic field, diminishing the extremely burdensome caseload
on the judges that leads to exhaustion, lack of time, performing an act of justice against the litigant,
establishing a due management concerning the time-limits in judicial proceedings and on the cases,
as well, the reorganization of the courts in order to answer better to the citizens needs are just a few
tools that might improve the current collapse of the Romanian judiciary.
There is need for the judges to understand that their status is not limited to payment issues and
for their legal representatives, the Superior Council of the Judiciary as well, to act for the benefit of
the Romanian judiciary, before it is not too late, being understood that the one the manages the
chaos does not, in fact, manages anything.

Î

n magistratura românã, ultimul an a fost atât
de agitat cât nu au fost toþi ceilalþi
nouãsprezece ani de firavã democraþie,
scurºi din decembrie 1989.
Judecãtorii ºi procurorii s-au revoltat, în
special din cauza posibilitãþii scãderii remuneraþiilor magistraþilor, ce-i drept într-o situaþie
extraordinarã a României, pe care guvernanþii
nu au fost capabili sã o gestioneze rezonabil,
fapt care a determinat un protest nemaiîntâlnit,
care a blocat aproape total sistemul justiþiei în
luna septembrie 2009.
Prin adoptarea legii unice de salarizare, în
forma finalã1, în care categoriei magistraþilor i
s-au prezervat veniturile, cel puþin pe hârtie,
protestul a devenit nesustenabil, în forma sa cea
mai durã.
S-a depãºit orice limitã rezonabilã a libertãþii
de exprimare, magistraþii ajungând, în imaginea
publicã, un soi de mineri, pe fondul dezorganizãrii protestului, neimplicãrii Consiliului

Superior al Magistraturii ºi ignoranþei manifestate
de Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor Cetãþeneºti.
Un ziarist2 afirma chiar cã toatã justiþia a
devenit un uriaº sindicat, unde competiþia internã
trage totul în jos: nu cei mai drepþi, nu cei mai
buni, nu cei mai oneºti ies în faþã, ci cei mai
gregari ºi cei mai hulpavi.
Au fost asemuiþi cu o turmã condusã de
cvasi-politicieni, mereu aceiaºi, care vor cât mai
multã putere în sistem.
S-a concluzionat cã ºedinþele Consiliului
Superior al Magistraturii au fost transformate în
stadion3.
Alt jurnalist4 spunea cã judecãtorilor le pasã
doar de lefurile lor mari, se leagã cu lanþuri ºi fac
revoluþie doar atunci când se atinge cineva de
privilegiile lor.
Dupã bãlãcãreli reciproce, autointitulaþii
reprezentanþi ai judecãtorilor au cerut preºedintelui statului, cu nimic mai prejos în atitudine,
sã medieze conflictul.
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Legea cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitarã a
personalului plãtit din fonduri publice, publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 762 din 9 noiembrie 2009
http://www.romanialibera.ro/a164912/
dincolo-de-magistrati-nu-poate-exista-nimic.html, Cristian
Ghinea, Dincolo de magistraþi nu poate exista nimic?
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http://stiri.juridice.ro/83141/sedinta-plenului-csmdin-10-septembrie-2009-discutiile-aprinse.html
http://www.hotnews.ro/stiri-opinii-6335816-diavoluldin-detaliile-unei-numiri.htm, Dan Tapalagã, Diavolul
din detaliile unei numiri
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Protestul a fost acceptat ca un gest de
solidaritate extraordinarã, de majoritatea
magistraþilor, care au crezut cã este ultima
ºansã în rezolvarea problemelor de sistem,
degrevarea de volumul excesiv de muncã, prin
proceduri alternative, una dintre acestea fiind
medierea, ideea normãrii muncii, dimensionarea
optimã a schemelor de personal, asigurarea unui
cadru legal coerent, introducerea unor norme de
procedurã care sã asigure celeritatea actului de
justiþie, asigurarea unei legãturi coerente între
nivelul instanþelor ºi complexitatea cauzelor care
le revin spre soluþionare, noi reguli de organizare
judiciarã, care sã permitã soluþionarea unui
numãr rezonabil de cauze într-un interval de timp
determinat, un mod de administrare eficient,
inclusiv de ordin financiar, care sã asigure o
marjã de autonomie ºi independenþã instanþelor.
Din pãcate, cei ce trebuiau sã reprezinte
aceste deziderate au rãspuns imediat unor
facilitãþi personale: delegãri în funcþii de
conducere5, delegare a soþiei în funcþia de
preºedinte de secþie în instanþa unde soþul este
preºedinte6, promovãri la Înalta Curte de Casaþie
ºi Justiþie7. Alþii ºi-au schimbat radical discursul
avut ani de zile în faþa magistaþilor8.
Toate acestea, pe fondul alegerii unei noi
componenþe a Consiliului Superior al Magistraturii, la sfârºitul anului 20109.
În discursul reprezentanþilor, judecãtorii au
ajuns o putere care îºi închipuia cã negociazã
cu celelalte puteri prin petiþii online10... O
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http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/18_09_2009
__26487_ro.htm, Secþia pentru judecãtori a Consiliului
Superior al Magistraturii din 17 septembrie 2009,
delegare în funcþia de preºedinte al Curþii de Apel Târgu
Mureº; http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/15_10_
2009__27390_ro.htm Secþia pentru judecãtori a
Consiliului Superior al Magistraturii din 1 octombrie
2009, delegare în funcþia de vicepreºedinte al Curþii
de Apel Oradea
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/15_10_
2009__27390_ro.htm Secþia pentru judecãtori a
Consiliului Superior al Magistraturii din 15 octombrie
2009, delegare în funcþia de preºedinte al Secþiei civile
a Tribunalului Vrancea
http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/02_12_2009
__28689_ro.htm
http://cristidanilet.wordpress.com/2006/10/18/
grevele-din-justitie-si-independenta-acesteia/
Greva magistraþilor (determinatã de introducerea de
cãtre Parlament a unor dispoziþii de accentuare a
rãspunderii lor materiale ºi disciplinare în caz de
aplicare a legii cu rea-credinþã sau gravã neglijenþã) a
fost ilegalã pentru cã o interzice legea conflictelor de
muncã în mod expres. A fost ºi imoralã, întrucât
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putere reprezentatã de o reþea  grup de discuþii,
denumitã Reþeaua Naþionalã a Adunãrilor
Generale.
Principiile Pactului pentru Justiþie, soluþia
salvatoare gãsitã de aceºtia, în cãutare de
parteneri de discuþie din mediul politic, au fost
semnate de magistraþi ºi partidele politice,
unul dintre candidaþii pentru Cotroceni
aducându-ºi întreaga participare11.
Pactul era oricum inutil, pentru cã
Hotãrârea Guvernului nr. 1346/200712 privind
aprobarea Planului de acþiune pentru
îndeplinirea condiþionalitãþilor din cadrul
mecanismului de cooperare ºi verificare a
progresului realizat de România în domeniul
reformei sistemului judiciar ºi al luptei împotriva
corupþiei, în vigoare, detalia toate aspectele în
cauzã, obligatorii pentru Guvern.
Comisia specialã parlamentarã pentru
Pactul pe Justiþie a decis formarea a douã
subcomisii, care urmau sã elaboreze câte un
raport, supus dezbaterii ºi analizei plenului
comisiei speciale. Pânã astãzi, celebra comisie
nu a realizat nici un rezultat, dimpotrivã,
lucrãrile sale au folosit exclusiv campaniei
electorale politice.
Unii dintre reprezentanþi susþineau chiar
sindicalizarea judecãtorilor13, arãtând cã, dupã
ce poliþiºtii, funcþionarii publici, vameºii, angajaþii
penitenciarelor s-au organizat în sindicate,
judecãtorii au rãmas singura categorie bugetarã
nereprezentatã la acest nivel.
Din fericire, Curtea Constituþionalã, prin
Decizia nr. 1.364 din 27 octombrie 200914 a
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demnitatea funcþiilor ocupate de magistraþi este
incompatibilã cu asemenea manifestãri. Mã întreb ce
am spune dacã Guvernul României ar face grevã ºi ar
întrerupe brusc legãturile internaþionale, sau dacã
Parlamentul ar face grevã ºi ar întrerupe activitatea
legislativã. Totul s-ar transforma, evident, în haos. De
aceea, calitatea de putere publicã pe care o au cele
trei segmente ale societãþii impune rãspunderea lor în
faþa cetãþeanului ºi exclude afectarea acestuia prin
blocarea activitãþii.
Desigur, nu suntem în situaþia biblicului Adam, care
avea o singurã variantã, Eva, nici în aceea a alegerilor
pentru preºedintele României.
http://cristidanilet.wordpress.com/2009/09/15/
petitie-solidaritate-puteri/
http://www.ziare.com/articole/semnare+pact-x11, http:/
/stiri.juridice.ro/83410/pactul-national-pentrujustitie.html
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 765 din
12.11.2007
http://www.adrianneacsu.jurindex.ro/?p=207
Publicatã în Monitorul Oficial, Partea I, nr.836 din
04.12.2009

respins excepþia de neconstituþionalitate a
dispoziþiilor art.4 din Legea sindicatelor nr.54/
2003, teza referitoare la magistraþi15.
În argumentarea deciziei, Curtea Constituþionalã a reþinut cã art. 40 alin. 1 din Constituþie
prevede dreptul cetãþenilor de a se asocia liber
în partide politice, în sindicate, în patronate ºi în
alte forme de asociere. Acest drept fundamental,
social-politic, care nu este însã un drept absolut,
se exercitã prin participare la constituirea
asociaþiilor sau prin aderare la asociaþii existente.
Prevãzând posibilitatea constituirii mai multor
tipuri de asociaþii, nedeterminate în mod limitativ,
art.40 alin.1 din Legea fundamentalã are în
vedere ºi posibilitatea limitãrii sferei persoanelor
care pot constitui ori pot adera la diferite tipuri
de asociaþii, în funcþie de obiectul de activitate
ºi de scopul asociaþiilor respective, limitare ce
se concretizeazã prin lege, þinându-se seama
de situaþia obiectiv diferitã a anumitor categorii
de persoane, fãrã a se aduce atingere, prin
aceasta, principiului egalitãþii în drepturi,
consacrat la art.16 alin.(1) din Constituþie.
Înseºi prevederile constituþionale stabilesc
anumite limite ale dreptului de asociere, care
privesc trei aspecte: a) scopurile ºi activitatea;
b) membrii; c) caracterul asociaþiei, rezultând din
modul sãu de constituire. [...] Legea poate institui
anumite condiþii obligatorii privind constituirea ºi
desfãºurarea activitãþii asociaþiilor, inclusiv
categoriile de persoane care pot face parte din
diferite asociaþii, de la care statutele lor nu pot
deroga. Categoriile de persoane care nu pot
constitui ori nu pot adera la anumite tipuri de
asociaþii pot face parte din alte tipuri de asociaþie,
dreptul lor la liberã asociere nefiind atins.
Argumentele de drept comparat invocate de
autorul excepþiei au fost considerate nerelevante,
întrucât, chiar dacã în Franþa existã un aºa-numit
sindicat al magistraþilor, în Spania, art.127 alin.1
din Constituþie interzice expres acestora
asocierea în sindicate, iar în Belgia, magistraþii

15

Autorul excepþiei susþinea cã dispoziþiile legale criticate
încalcã prevederile constituþionale ale art.11 alin. 1
privind dreptul internaþional ºi dreptul intern, ale art.16
alin.1 privind egalitatea în drepturi, ale art.20 alin.2
referitor la tratatele internaþionale privind drepturile
omului, ale art.21 privind accesul liber la justiþie, ale
art.40 privind dreptul de asociere, ale art.53 privind
restrângerea exerciþiului unor drepturi sau al unor
libertãþi. Totodatã, s-au invocat ºi prevederile art.11 din
Convenþia pentru apãrarea drepturilor omului ºi a
libertãþilor fundamentale, ale art.22 din Pactul
internaþional cu privire la drepturile civile ºi politice,

sunt constituiþi în
Protestul a fost
asociaþii ale maacceptat
ca un gest
gistraþilor
care
de
solidaritate
urmeazã regimul
extraordinarã, de
juridic al asociaþiilor
majoritatea
ºi fundaþiilor. Prin
magistraþilor,
care au
urmare, este evicrezut cã este ultima
dent cã statul are o
ºansã în rezolvarea
marjã de apreciere
în acest domeniu ºi
problemelor de
nu i se pot impune
sistem.
formule cu caracter
axiomatic.
Marele pericol al sindicalizãrii ar fi fost
faptul cã magistraþii erau reduºi la orice categorie
de bugetari, salariaþi în baza unui contract
individual de muncã. Este imposibil ca o putere
a statului sã negocieze de pe poziþii de angajaþi
cu celelalte puteri, inclusiv angajatorii.
Sigur, în acelaºi context, s-a imaginat ºi o
faimoasã acþiune introdusã de un tribunal împotriva Ministerului Justiþiei, cu obiect recunoaºterea dreptului de a fi finanþat corespunzãtor,
astfel încât activitatea sã nu fie blocatã din cauza
subfinanþãrii.
Care este moºtenirea protestului?
O imagine publicã lamentabilã, sute de
plângeri ale magistraþilor ºi personalului auxiliar
la Curtea Europeanã a Drepturilor Omului, o
finanþare a sistemului judiciar de pe o zi pe alta,
lipsa oricãrui partener de discuþii, pe fondul unei
crize politice prelungite.
În plus, soluþii imprevizibile ºi fãrã rezultat,
spre exemplu, cererea recentã de suspendare
a executãrii Decretului Preºedintelui României
nr. 1644 din 5 noiembrie 2009 pentru
promulgarea Legii privind reorganizarea unor
autoritãþi ºi instituþii publice, raþionalizarea
cheltuielilor publice, susþinerea mediului de
afaceri ºi respectarea acordurilor-cadru cu
Comisia Europeanã ºi Fondul Monetar
Internaþional16.

16

Convenþia Organizaþiei Internaþionale a Muncii nr.87/
1948, Carta Europeanã privind Statutul Judecãtorilor,
Recomandarea Comitetului Miniºtrilor al Consiliului
Europei R (94) 12 privind independenþa, eficacitatea
ºi rolul judecãtorilor, Principiile de la Bangalore cu
privire la conduita judiciarã, adoptatã sub auspiciile
Organizaþiei Naþiunilor Unite (2002), ºi Avizul nr.3 al
Consiliului consultativ al judecãtorilor europeni
(Strasbourg, 2002).
Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
761 din 09 noiembrie 2009
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În urmã cu aproape 200 de ani, Napoleon
Bonaparte rostea o frazã memorabilã: Am
terminat romanul Revoluþiei, trebuie sã începem
istoria ºi sã vedem ce este real ºi ce este posibil
în aplicarea principiilor, nu ceea ce este
speculativ ºi ipotetic. A urma o altã cale
înseamnã a filosofa, iar nu a guverna.
Din pãcate, romanul revoluþiei nu pare
încheiat, sute de magistraþi sunt dezamãgiþi, se
simt folosiþi ºi atraºi într-o desfãºurare fãrã
rezultat.
Protestul a fost aruncat la coºul istoriei, prin
semnarea unei hârtii fãrã valoare cu oamenii
politici.
Singurul câºtig palpabil al sãu a fost anulat
de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
care a hotãrât cã reglementarea aspectelor
privind normarea muncii în instanþe este de
competenþa exclusivã a Consiliului Superior al
Magistraturii, fiind exclusã competenþa altor
organisme, inclusiv a colegiilor de conducere ale
instanþelor.
Ca atare, judecãtorul nu poate sã limiteze
numãrul de dosare pe care apreciazã cã le poate
soluþiona pe ºedinþã sau sã amâne judecarea
unor dosare, acordând termene care nu rãspund
cerinþelor de judecare într-un termen rezonabil17.
Ca un fãcut, nicio asociaþie profesionalã nu
a reacþionat, Uniunea Naþionalã a Judecãtorilor
din România având o conducere formatã
aproape exclusiv din ºefi de instanþe, iar
Asociaþia Magistraþilor din România aflându-se
sub impresia promovãrii propriului ºef la instanþa
supremã.
Majoritatea magistraþilor suferã în tãcere.
Arãtam în varã cã sistemul judiciar nu a
beneficiat de nici o strategie privind direcþii de
acþiune sau mãsuri pentru a asigura o funcþionare eficientã, devenind subiect de campanie

electoralã al unei clase politice care nu doreºte
reformarea acestuia18.
Din pãcate, se pare cã exact campania
electoralã a ucis orice perspectivã de reformare
a acestui sistem. Rebelii au devenit, peste
noapte, ºefi, controlabili ºi aliniaþi, sute de
magistraþi s-au pensionat sau au pãrãsit din alte
motive sistemul, la orizont nu rãsare vreo razã
de soare.
Justiþia n-a condamnat definitiv nici mãcar
un singur om politic trimis în judecatã. Teama
cã justiþia va deveni o adevãratã putere provoacã
un zâmbet amar. În epoca delegãrilor la
preºedinþia Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie ºi
a interimatului la Ministerul Justiþiei ºi Libertãþilor
Cetãþeneºti, e nevoie de mai mult decât de
raþiune.
Soluþia poate fi în interiorul magistraturii,
asociatã eforturilor viitorului Guvern, în
planul iniþiativei legislative. Recunoaºterea
justiþiei drept domeniu strategic, diminuarea
volumului extrem de mare de muncã pe
judecãtor, ce duce la epuizare, lipsã de timp,
act de justiþie în detrimentul justiþiabilului,
stabilirea unui management corect al ºedinþei
de judecatã ºi al dosarelor, reorganizarea
instanþelor judecatoreºti pentru a rãspunde
nevoilor cetãþenilor sunt câteva pârghii care pot
ameliora actualul dezastru.
E nevoie ca magistraþii sã priceapã cã
statutul lor nu se reduce la remunerare, iar
reprezentanþii legali ai acestora, respectiv
Consiliul Superior al Magistraturii, sã
acþioneze în al doisprezecelea ceas în folosul
magistraturii româneºti, fiind evident cã acel
ce administreazã haosul, în fapt, nu
administreazã nimic.
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http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/03_12_
2009__28819_ro.htm, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii din 03 decembrie 2009
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http://stiri.juridice.ro/41201/unjr-demnitate-prinreforma-in-sistemul-judiciar.html

