WHITE PAPER
Diurnele încasate în
sistemul judiciar.
Necesitate sau risipã
bugetarã
Motto:
„- (…) Sã moarã toþi! Eu sunt boier mare; ei sunt niºte proºti!
- Proºti, dar mulþi, rãspunse Lãpuºneanul cu sânge rece;
sã omor o mulþime de oameni pentru un om, nu ar fi pãcat?
Judecã dumneata singur.”
(Costache Negruzzi, Alexandru Lãpuºneanu)
1. Delegarea ºi detaºarea magistraþilor
eglementarea generalã în dreptul
intern a instituþiilor delegãrii ºi
detaºãrii este realizatã de dispoziþiile
Codului muncii.
Astfel, în baza art. 43 ºi art. 44 din
Codul muncii, delegarea reprezintã
exercitarea temporarã, din dispoziþia
angajatorului, de cãtre salariat, a unor
lucrãri sau sarcini corespunzãtoare
atribuþiilor de serviciu în afara locului sãu
de muncã ºi poate fi dispusã pentru o
perioadã de cel mult 60 de zile
calendaristice în 12 luni, putându-se
prelungi pentru perioade succesive de
maximum 60 de zile calendaristice, numai
cu acordul salariatului.
În temeiul art. 45 ºi art. 46 din Codul
muncii, detaºarea este actul prin care se
dispune schimbarea temporarã a locului
de muncã, din dispoziþia angajatorului, la
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un alt angajator, în scopul executãrii unor
lucrãri în interesul acestuia. În mod
excepþional, prin detaºare se poate
modifica ºi felul muncii, dar numai cu
consimþãmântul scris al salariatului.
Detaºarea poate fi dispusã pe o perioadã
de cel mult un an. În mod excepþional,
perioada detaºãrii poate fi prelungitã
pentru motive obiective ce impun
prezenþa salariatului la angajatorul la care
s-a dispus detaºarea, cu acordul ambelor
pãrþi, din 6 în 6 luni.
Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecãtorilor ºi procurorilor conþine
dispoziþii exprese, explicitative ºi parþial
derogatorii pentru delegarea ºi detaºarea
magistraþilor.
Conform art. 57 din Legea nr. 303/
2004, în cazul în care o judecãtorie, un
tribunal sau un tribunal specializat nu
poate funcþiona normal din cauza
absenþei temporare a unor judecãtori,
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existenþei unor posturi vacante sau altor
asemenea cauze, preºedintele curþii de
apel, la propunerea preºedintelui
respectivei instanþe din circumscripþia
acelei curþi de apel, poate delega
judecãtori de la alte instanþe din
circumscripþia menþionatã, cu acordul
scris al acestora. Delegarea judecãtorilor
de la judecãtorii, tribunale ºi tribunale
specializate în circumscripþia altei curþi de
apel se dispune, cu acordul scris al
acestora, de Consiliul Superior al
Magistraturii, la solicitarea preºedintelui
curþii de apel în circumscripþia cãreia se
cere delegarea ºi cu avizul preºedintelui
curþii de apel unde aceºtia funcþioneazã.
Delegarea judecãtorilor curþilor de apel se
dispune, cu acordul scris al acestora, de
Consiliul Superior al Magistraturii, la
solicitarea preºedintelui curþii de apel.
Delegarea judecãtorilor se poate face pe
o perioadã de cel mult 6 luni ºi poate fi
prelungitã, cu acordul scris al acestora,
cel mult încã 6 luni. În interesul serviciului,
procurorii pot fi delegaþi, cu acordul scris
al acestora, inclusiv în funcþii de
conducere, de cãtre procurorul general al
Parchetului de pe lângã Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie, la parchetele din cadrul
Ministerului Public pe o perioadã de cel
mult 6 luni. Delegarea procurorilor poate
fi prelungitã, cu acordul scris al acestora,
cel mult încã 6 luni. Pe perioada delegãrii
judecãtorii ºi procurorii beneficiazã de
toate drepturile prevãzute de lege pentru
funcþia în care sunt delegaþi. Când salariul
ºi celelalte drepturi bãneºti prevãzute
pentru funcþia în care este delegat
judecãtorul sau procurorul sunt inferioare,
acesta îºi pãstreazã indemnizaþia de
încadrare lunarã ºi celelalte drepturi
bãneºti.
În baza art. 58 ºi art. 59 din Legea nr.
303/2004, Consiliul Superior al Magistraturii dispune detaºarea judecãtorilor ºi
procurorilor, cu acordul scris al acestora,
la alte instanþe sau parchete, la Consiliul
Superior al Magistraturii, Institutul

Este greu de justificat diferenþa
de tratament între un magistrat
care promoveazã efectiv la o
instanþã care nu se aflã în
localitatea sa de domiciliu ºi un
magistrat care este detaºat în
aceleaºi condiþii, acesta din
urmã beneficiind ºi de diurnã pe
perioada detaºãrii.
Naþional al Magistraturii, Ministerul
Justiþiei sau la unitãþile subordonate
acestuia ori la alte autoritãþi publice, în
orice funcþii, inclusiv cele de demnitate
publicã numite, la solicitarea acestor
instituþii, precum ºi la instituþii ale Uniunii
Europene sau organizaþii internaþionale.
Durata detaºãrii este cuprinsã între 6 luni
ºi 3 ani. Detaºarea se prelungeºte o
singurã datã, pentru o duratã de pânã la
3 ani. În perioada detaºãrii, judecãtorii ºi
procurorii îºi pãstreazã calitatea de
judecãtor sau procuror ºi beneficiazã de
drepturile prevãzute de lege pentru
personalul detaºat. Când salariul ºi
celelalte drepturi bãneºti prevãzute pentru
funcþia în care este detaºat judecãtorul
sau procurorul sunt inferioare, acesta îºi
pãstreazã indemnizaþia de încadrare
lunarã ºi celelalte drepturi bãneºti.
Judecãtorii, procurorii ºi personalul
asimilat acestora, detaºaþi în strãinãtate
pentru acþiuni în interesul serviciului,
beneficiazã de drepturi ºi au obligaþiile
stabilite prin normele speciale ale
instituþiei la care sunt detaºaþi.
În lipsa normelor speciale, personalul
detaºat în strãinãtate beneficiazã de
urmãtoarele drepturi:
a) indemnizaþia de încadrare lunarã,
la care se adaugã sporurile cu caracter
permanent prevãzute de lege pentru
funcþia deþinutã anterior detaºãrii;
b) decontarea costului transportului
între locul de domiciliu ºi locul detaºãrii,
la începutul ºi la sfârºitul perioadei de
detaºare, precum ºi pentru efectuarea
concediului de odihnã în þarã;
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c) decontarea chiriei, în limita plafonului stabilit anual, potrivit limitei bugetului
alocat în acest scop, prin legea bugetului
de stat, prin ordin comun al ministrului
justiþiei, al preºedintelui Consiliului
Superior al Magistraturii, al preºedintelui
Înaltei Curþi de Casaþie ºi Justiþie, al
procurorului general al Parchetului de pe
lângã Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie
ºi al procurorului-ºef al Direcþiei Naþionale
Anticorupþie;
d) diurnã, în cuantumul prevãzut de
lege pentru deplasarea în strãinãtate a
secretarilor de stat. Personalul detaºat în
strãinãtate nu poate beneficia în þarã de
aceleaºi drepturi acordate de instituþia
unde este detaºat.
Conform Constituþiei ºi Legii nr. 317/
2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, 9 judecãtori ºi 5 procurori membri
ai Consiliului Superior al Magistraturii (din
totalul de 19 membri) sunt aleºi în adunãrile generale ale judecãtorilor sau, dupã
caz, ale procurorilor, nefiind vorba de
cazuri de delegare sau de detaºare
clasice, în accepþiunea Codului muncii
sau a Legii privind statutul judecãtorilor
ºi procurorilor, chiar dacã desfãºoarã
activitate permanentã. Aceºti magistraþi
sunt validaþi în funcþia de membru al
Consiliului Superior al Magistraturii pentru
un mandat de 6 ani, de Senatul României.
2. Drepturile de naturã salariale
reprezentând diurna în cuantum de 2%
din indemnizaþia de încadrare brutã
lunarã
Noþiunea de „diurnã” nu este definitã
nici de dispoziþiile speciale ale O.U.G. nr.
27/2006 sau cele ale H.G. nr. 1860/2006
ºi nici de dispoziþiile dreptului comun,
jurisprudenþa apreciind cã aceasta reprezintã suma zilnicã acordatã persoanelor
prevãzute de art. 10 alin. (8) ºi art. 13 din
O.U.G. nr. 27/2006 în vederea acoperirii
cheltuielilor de hranã, a celor mãrunte ºi
uzuale.
Potrivit art. 10 alin. 8 din O.U.G. nr.
27/2006 privind salarizarea ºi alte drepturi

114

ale judecãtorilor, procurorilor ºi altor
categorii de personal din sistemul justiþiei,
preºedintele, vicepreºedintele ºi membrii
Consiliului Superior al Magistraturii, dacã
nu au domiciliul în municipiul Bucureºti,
beneficiazã de drepturile prevãzute la art.
13, precum ºi de prevederile art. 22 sau,
dupã caz, ale art. 23.
În baza art. 12 ºi art. 13 din
O.U.G. nr. 27/2006, pe perioada delegãrii
ºi a detaºãrii, judecãtorii, procurorii,
personalul asimilat acestora ºi
magistraþii-asistenþi beneficiazã de toate
drepturile prevãzute de lege pentru funcþia
în care sunt delegaþi sau detaºaþi. Dacã
indemnizaþia ºi celelalte drepturi salariale
prevãzute pentru funcþia în care sunt
delegaþi sau detaºaþi sunt mai mici,
aceºtia îºi pãstreazã indemnizaþia de
încadrare brutã lunarã si celelalte drepturi
bãneºti. Drepturile care se acordã pe
timpul detaºãrii se suportã de instituþia în
care persoana în cauzã iºi desfãºoarã
activitatea. Judecãtorii, procurorii, personalul asimilat acestora ºi magistraþiiasistenþi, care sunt detaºaþi sau delegaþi
în altã localitate decât cea de domiciliu,
beneficiazã, pe toatã durata delegãrii sau
detaºãrii, de urmãtoarele drepturi:
a) diurna în cuantum de 2% din
indemnizaþia de încadrare bruta lunarã,
dar nu mai puþin decât cuantumul prevãzut pentru personalul din unitãþile
bugetare;
b) decontarea cheltuielilor de cazare
la structuri turistice de categoria pana la
3 stele inclusiv. În situaþia în care nu
beneficiazã de cazare în aceste condiþii,
au dreptul la o sumã egalã cu 0,5% din
indemnizaþia de încadrare brutã lunarã
pentru fiecare noapte, pe toatã durata
delegãrii sau detaºãrii în altã localitate;
c) decontarea, în limita a 4 cãlãtorii
dus-întors, pe lunã, a transportului aerian,
naval, auto sau pe calea ferata clasa I,
inclusiv vagon de dormit clasa I, ori, dupã
caz, a 7,5 litri carburant la suta de
kilometri, în situaþia în care deplasarea
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se face cu autoturismul. Decontarea
transportului nu se acordã în cazul in care
deplasarea se face cu autoturismul ce
aparþine instituþiei. Prevederile se completeazã, dupã caz, cu reglementãrile aplicabile personalului din instituþiile publice.
Diurna se acordã exclusiv pentru
timpul efectiv lucrat, cu respectarea
dispoziþiilor art. 106 alin. (2) raportat la
art. 112 alin. (2) din Codul muncii, care
stabilesc faptul cã drepturile salariale se
acordã proporþional cu timpul efectiv
lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru
programul normal de lucru. Ca atare,
diurna se plãteºte pentru zilele efectiv
lucrate, nu ºi pentru perioada în care
magistraþii se aflã în concediu de odihnã
sau în concediu medical ori pentru zilele
nelucrãtoare de la sfârºitul sãptãmânii
sau declarate în acest sens de legiuitor.
De asemenea, în baza art. 37 ind. 1
alin. (5) din Legea nr. 303/2004,
judecãtorii, procurorii, personalul de
specialitate juridicã asimilat judecãtorilor
ºi procurorilor, auditorii de justiþie, precum
ºi personalul de instruire care participã
la activitãþile de formare organizate de
Institutul Naþional al Magistraturii nu
beneficiazã de diurnã de delegare de la
instituþiile unde îndeplinesc funcþia de
bazã.
3. Sumele achitate cu titlu de diurnã
în cadrul Ministerului Justiþiei,
Consiliului Superior al Magistraturii ºi
Institutului Naþional al Magistraturii în
perioada iunie 2016 - august 2016
Asociaþia “Forumul Judecãtorilor din
România”, în temeiul Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaþiile de
interes public, a solicitat acestor autoritãþi
date publice în acest sens.
Astfel, Ministerul Justiþiei acordã acest
drept ºi pentru zilele de sfârºit de
sãptãmânã ori cele în care magistraþii
detaºaþi au fost în concediu de odihnã,
pentru perioada iunie 2016 - august 2016
achitând suma totalã de 157.317,82 lei

pentru 8 magistraþi, respectiv o medie
de 6.554 lei lunar cãtre fiecare dintre
aceste persoane (a se vedea adresa nr.
80880/06.10.2016).
Consiliul Superior al Magistraturii ºi
Institutul Naþional al Magistraturii au plãtit
indemnizaþia de detaºare doar pentru zile
lucrãtoare.
Sumele achitate în perioada iunie
2016 - august 2016 de Institutul Naþional
al Magistraturii sunt de 64.704,72 lei
pentru 5 salariaþi (a se vedea adresa nr.
4413/07.10.2016), respectiv o medie de
4.313 lei lunar cãtre fiecare dintre aceste
persoane.
La rândul sãu, Consiliul Superior al
Magistraturii a plãtit, în perioada iunie
2016 - august 2016 suma totalã de
378.262,82 lei pentru 34 de magistraþi,
unul intrând în concediu creºtere copil din
iulie 2016, respectiv aproximativ câte
3.800 lei lunar cãtre fiecare dintre aceste
persoane (a se vedea adresa nr. 20541/
07.10.2016).
În privinþa membrilor CSM, la 1 septembrie 2016, 8 membri aleºi beneficiau
de diurnã (1 judecãtor reprezentant al
ICCJ, 3 judecãtori reprezentanþi ai curþilor
de apel, inclusiv reprezentantul Curþii de
Apel Bucureºti, 1 judecãtor reprezentant
al tribunalelor, doi procurori reprezentanþi
ai parchetelor de pe lângã tribunale, 1
judecãtor reprezentant al judecãtoriilor),
a se vedea adresa nr. 3/18664/
01.09.2016.
Unul dintre membrii CSM a ºi formulat
o acþiune în justiþie pentru obligarea
Consiliului Superior al Magistraturii sã
recunoascã dreptul membrului respectiv
de a primi diurna inclusiv pentru zilele de
week-end ºi perioadele în care s-a aflat
în concediu de odihnã, în concediu de
formare profesionalã sau plecat în
delegaþii externe, respinsã definitiv (a se
vedea decizia civilã nr.5196/18.12.2015
pronunþatã de Curtea de Apel Bucureºti Secþia a VII-a conflicte de muncã ºi
asigurãri sociale).
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Cei 8 membri aleºi ai Consiliului
Superior al Magistraturii au încasat, cu
titlu de diurnã, în perioada iunie 2016 august 2016 suma totalã de 106.115,24
lei, respectiv o medie de 4.421 lei pentru
fiecare dintre cei 8 membri. Lunile iulie ºi
august reprezintã, în fiecare an, perioada
vacanþei judecãtoreºti.
4. Diurna. Necesitate sau risipã
bugetarã?
Dispoziþiile legale citate anterior permit
interpretãri largi.
Pe de o parte, beneficiazã de diurnã
ºi magistraþii detaºaþi în altã localitate
decât cea de domiciliu, chiar dacã
instituþia la care sunt detaºaþi are sediul
în aceeaºi localitate în care îºi au ºi locul
de muncã „de bazã”, precum ºi magistraþii
detaºaþi în aceeaºi localitate în care îºi
au domiciliul, eventual în aceeaºi
localitate în care îºi au locul de muncã
„de bazã”, iar pe parcurs acest domiciliu
se schimbã în altã localitate, chiar ºi la
câþiva kilometri.
Pe de altã parte, decontarea cheltuielilor de cazare ºi decontarea ori
asigurarea transportului cãtre localitatea
de domiciliu lipsesc raþiunea acordãrii
diurnei, asigurându-se practic compensarea cheltuielilor suplimentare de
întreþinere pe care persoana în cauzã este
nevoitã sã le efectueze când nu este la
domiciliu pentru îndeplinirea mandatului
de membru CSM sau a delegãrii sau
detaºãrii în altã autoritate.
Deficienþele legii permit ºi solicitarea
unor sume similare pentru perioada în
care un magistrat este desemnat membru
al biroului electoral cu ocazia alegerilor
politice, a se vedea, spre exemplu, sentinþa civilã nr. 3472/22.12.2015 pronunþatã
de Curtea de Apel Bucureºti - Secþia a
VIII-a contencios administrativ ºi fiscal,
prin care a fost obligatã pârâta Autoritatea
Electoralã Permanentã sã plãteascã
reclamantei (judecãtor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie) suma de 23.087,68 lei
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cu titlu de diurnã aferentã perioadei
06.09.2014 - 21.11.2014.
Inclusiv Înalta Curte de Casaþie ºi
Justiþie, prin decizia nr. 24 din data de
29.06.2015 pronunþatã pentru dezlegarea
chestiunii de drept referitoare la
interpretarea art. 13 alin. 1 lit. a din O.U.G.
nr. 27/2006, a respins ca inadmisibilã
sesizarea Curþii de Apel Piteºti,
considerând cã practica incidentã este
unitarã, în sensul admiterii unor astfel de
acþiuni ºi al acordãrii drepturilor ce
reprezintã diurnã de detaºare pentru
membrii birourilor electorale - judecãtori.
Art. 67 alin. (2) din Legea nr. 370/2004
privind alegerea Preºedintelui României
prevede cã „pe perioada cât funcþioneazã
birourile electorale, membrii acestora,
statisticienii ºi personalul tehnic auxiliar
se considerã detaºaþi ºi primesc o
indemnizaþie pe zi de activitate, stabilitã
prin hotãrâre a Guvernului”.
Drepturile bãneºti la care face referire
art. 67 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 au
fost denumite de legiuitor ca fiind
„indemnizaþie”, iar nu „diurnã”, acordarea
lor fãcându-se indiferent de faptul cã
membrul Biroului Electoral Central îºi are
domiciliul în Municipiul Bucureºti ori într-o
altã localitate, respectiv cuvenindu-se
fiecãrui membru al biroului în considerarea desemnãrii ºi activitãþii desfãºurate
în cadrul acestuia.
Acordarea diurnei de detaºare la
birourile electorale este absolut nejustificatã, deoarece pentru aceastã activitate
judecãtorul primeºte deja indemnizaþie,
iar detaºarea nu se realizeazã în afara
localitãþii în care îºi are locul de muncã.
Prin interpretarea forþatã a legii s-a ajuns
ca în litigii declanºate pe acest aspect,
judecãtorii sã obþinã diurnã, folosind
dispoziþiile din legislaþia generalã
privitoare la acordarea diurnelor. Astfel,
este necesarã o dispoziþie expresã care
sã reglementeze cã magistraþilor nu li se
acordã diurnã pe perioada desfãºurãrii
activitãþii la birourile electorale care îºi au
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sediul în aceeaºi localitate în care
domiciliazã sau în care îºi are sediul
instanþa la care profeseazã, nefiind
justificatã acordarea acesteia.
Veniturile magistraþilor ºi ale personalului detaºat din cadrul Ministerului
Justiþiei sau Consiliului Superior al
Magistraturii sunt mult mai ridicate decât
cele realizate de magistraþii de scaun, de
la instanþele judecãtoreºti ºi parchetele
de pe lângã acestea, datã fiind ºi plata
acestor diurne.
Pentru 46 de magistraþi, din cadrul
MJ, CSM ºi INM, statul alocã în jur de
2.500.000 lei anual, respectiv în jur de
500.000 de euro cu acest titlu, în
condiþiile în care deconteazã cheltuielile
de cazare ºi deconteazã ori asigurã
transportul acestor persoane.
Opinãm cã aceastã risipã bugetarã,
ce se constituie într-un privilegiu
nejustificat pentru o anumitã categorie
de personal, trebuie sã fie sistatã:
Membrii Consiliului Superior al
Magistraturii, aleºi ca urmare a
candidaturilor depuse potrivit propriei lor
voinþe, beneficiazã de cele mai mari
indemnizaþii în sistemul judiciar (cu
excepþia judecãtorilor la Înalta Curte de
Casaþie ºi Justiþie), iar legea le asigurã,
pe lângã aceste indemnizaþii, decontarea
chiriilor sau cazarea în spaþiu destinat ºi
decontarea transportului.
Magistraþii din sistemul judiciar nu au
acoperite cheltuielile „de hranã, cele
mãrunte ºi uzuale” prin astfel de „diurne”,
beneficiul decontãrii chiriilor fiind singurul
care li se acordã în acest sens, acesta
fiind justificat de împrejurarea cã îºi
desfãºoarã, de cele mai multe ori,
activitatea în altã localitate decât cea în
care deþin o locuinþã, neavând – conform
legii – posibilitatea de a alege decât
dintr-un numãr limitat de posturi, atât la
momentul admiterii în profesie, cât ºi pe
parcurs, în cazul promovãrii la instanþele
superioare.
Prin urmare, acordarea diurnelor cãtre
membrii Consiliului Superior al Magis-

traturii pe toatã perioada cât îºi
desfãºoarã funcþia este inechitabilã.
Totodatã, situaþia magistraþilor
detaºaþi în alte autoritãþi ºi instituþii publice
(printre care CSM, INM, MJ, SNG etc.)
sau numiþi inspectori judiciari, în baza unui
concurs ori detaºaþi inclusiv la birourile
electorale nu justificã beneficiul diurnelor,
în special în situaþia în care magistratul
îºi are locul de muncã de bazã în aceeaºi
localitate în care îºi are sediul instituþia la
care e detaºat sau dacã are domiciliul în
aceeaºi localitate.
Se deschide posibilitatea nedoritã a
existenþei unor situaþii în care magistraþii
care au fost detaºaþi la diverse instituþii
sã-ºi fi schimbat domiciliul legal în unicul
scop de a beneficia de diurne. Totodatã,
detaºarea la birourile electorale a ajuns
obiect al litigiilor pentru acordarea
diurnelor, deºi magistraþii detaºaþi la
aceste birouri beneficiazã deja, pe lângã
indemnizaþia de magistrat, de o
indemnizaþie suplimentarã.
Subliniem cã desfãºurarea activitãþii într-o altã localitate decât cea de
domiciliu constituie o circumstanþã
specificã întregului corp al magistraþilor, din cauza modului de organizare a sistemului judiciar, a sistemului
de admitere în profesie, de promovare
în carierã, a statutului magistratului,
toate acestea presupunând exercitarea
funcþiei în instanþele sau parchetele
care au disponibile posturi vacante,
transferul fiind un remediu ce s-a
dovedit a fi foarte greu accesibil.
Prin urmare, apare a fi greu de
justificat diferenþa de tratament între
un magistrat care promoveazã efectiv
la o instanþã care nu se aflã în localitatea sa de domiciliu ºi un magistrat
care este detaºat în aceleaºi condiþii,
acesta din urmã beneficiind ºi de
diurnã pe perioada detaºãrii.
Concomitent, se noteazã cã raþiunea
reglementãrii beneficiilor din art. 12 ºi art.
13 din O.U.G. nr. 27/2006 a vizat perioade
scurte de delegare ºi detaºare. În schimb,
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s-a ajuns în cazul magistraþilor ca
perioada detaºãrilor sã depãºeascã 3 ani
în mod frecvent, mergând chiar ºi pânã
la 18 ani neîntrerupþi. Aceastã consecinþã
s-a produs pe fondul dorinþei de a se
degreva de munca din instanþe (în special,
este vorba de instanþele oraºele mari ºi
din Bucureºti) ºi motivaþi de acordarea
beneficiilor suplimentare pe care legea nu
le prevede în cazul magistraþilor de scaun.
Apreciem cã se impune modificarea
de urgenþã a dispoziþiilor art. 12 ºi a
art. 13 din O.U.G. nr. 27/2006, în sensul
abrogãrii diurnelor pe perioada detaºãrii magistraþilor (judecãtori, procurori), a personalului asimilat acestora
ºi a magistraþilor-asistenþi la instituþii
ºi autoritãþi publice, indemnizaþiile
acestora ºi decontarea chiriilor ºi a
transportului asigurând astfel acoperirea tuturor cheltuielilor magistratului.
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Asociaþia “Forumul Judecãtorilor
din România”, persoanã juridicã de drept
privat, independentã, nonprofit, neguvernamentalã ºi apoliticã, asociaþie
profesionalã a judecãtorilor, îºi propune
sã contribuie la progresul societãþii prin
acþiuni ce au drept scop realizarea unei
justiþii independente, imparþiale ºi
performante, afirmarea ºi apãrarea
independenþei justiþiei faþã de celelalte
puteri ale statului, precum ºi prin iniþierea,
organizarea, sprijinirea, coordonarea ºi
realizarea de proiecte privind îmbunãtãþirea, modernizarea ºi reformarea
sistemului de administrare a justiþiei.
La documentarea ºi redactarea prezentului
material au contribuit membrii Asociaþiei „Forumul
Judecãtorilor din România”: jud. Dragoº Cãlin –
Curtea de Apel Bucureºti, jud. Ionuþ Militaru –
Curtea de Apel Bucureºti, jud. Roxana Maria Cãlin
– Tribunalul Bucureºti
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