
EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru Proiectul de lege privind modificarea art. 131 alin.(2)

§i art. 132 alin.(2) si (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara

Gestiunea bugetelor instantelor de catre Inalta Curte de Casatie si
A

Justitie(ICCJ) este o conditie esentiala pentru asigurarea independentei fmanciare a 

sistemului judiciar, ca parte a independentei magistratilor, in ansamblul sau.

Ea a fost avuta in vedere inca din timpul derularii negocierilor de aderare a 

Romaniei la Uniunea Europeana, in cadrul capitolului 24 - Justitie §i Afaceri 
Interne, finalizat in decembrie 2004, fiind relevata §i de documentele programatice 

in relatia Romania-Uniunea Europeana, din ultimii ani.

Intrarea in vigoare a prevederilor legale referitoare la preluarea de catre
A

ICCJ a atributiilor referitoare la gestionarea bugetului curtilor de apel, al 
tribunalelor, al tribunalelor specializate §i al judecatoriilor din Romania, trebuia sa 

se realizeze inca de la 1 ianuarie 2008, fiind un rezultat al negocierilor de aderare a 

Romaniei la Uniunea Europeana, dar a fost amanata succesiv in timpul diferitelor 

guveme, indiferent de culoarea lor politica, din 2005* pana de curand, cand a fost 
chiar eliminata din textele legale in vigoare.

Aceasta desi, din timp in timp, de-a lungul multor ani, magistratii romani, 
prin intermediul asociatiilor profesionale §i, mai ales, prin forul lor reprezentativ, 
Consililul Superior al Magistraturii(CSM), care este garantul independentei 
justitiei, potrivit art. 133-(1) din Constitutia Romaniei-, au cerut asigurarea 

independentei financiare a sistemului judiciar.

In 2009, spre exemplu, CSM releva probleme la fel de actuale ca astazi, 
cerand asigurarea independentei efective a sistemului judiciar, prin administrarea

^ Art. 136 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara prevedea initial ca; ’’incepand cu 
data de 1 ianuarie 2008, atributiile Ministerului Justitiei referitoare la gestionarea bugetului 
curtilor de apel, al tribunalelor, al tribunalelor specializate §i al judecatoriilor vor fi preluate de 
Inalta Curte de Casatie §i Justitie”.
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bugetului instantelor judecatore^ti de catre inalta Curte de Casatie Justi§ie 

inlaturarea discrepantelor si discriminarilor privind salarizarea magistratilor si a 

personalului auxiliar (Rezolutia privind starea fmanciara §i situatia administrative a 

instantelor judecatoretti si parchetelor de pe langa acestea, CSM, aprilie 2009).

Cativa ani mai tarziu, situatia era neschimbata. Astfel, intr-un comunicat de 

presa din decembrie 2017, conducerea PiCCJ preciza ca ’‘Hndependen^a fmanciara 

este o componentd esenfiald a independenfei Justifiei, care nu trebuie sd aibd 

niciun fel de dependenfd fafd de o alia putere a statului

De curand, m luna mai 2021, intr-o scrisoare adresata Ministrului Justitiei, 
12 din cei 15 pre^edinti de Curti de apel din Romania arata ca ’’amenintarea (de 

catre Ministerul Justitiei, n.n.) a presedintilor curtilor de apel cu plangeri penale 

pentru punerea in executare a unor hotarari judecatoresti (privind drepturile 

salariale, n.n.), este de o gravitate fara precedent §i reprezinta un atac direct asupra 

independentei instantelor”.

intr-o serie de decizii din ultimii ani, spre ex., Decizia nr. 153/2020, Curtea 

Constitutionala a Romaniei citeaza o serie de documente intemationale importante 

pentru jalonarea independentei fmanciare a sistemului judiciar (“Principiile 

fundamentale privind independen^a magistraturii“, adoptate de cel de-al VII- 

lea Congres al Na^iunilor Unite pentru prevenirea crimei §i tratamentul 
delincventilor (Milano, 26 august - 6 septembrie 1985) §i confirmate de Adunarea 

Generala a Organizaliei Natiunilor Unite prin rezolu^iile nr.40/32 din 29 noiembrie 

1985 §i nr.40/146 din 13 decembrie 1985, “Recomandarea nr.R (94) 12 cu 

privire la independenla, eficacitatea §i rolul judecatorilor”, adoptata la 13 

octombrie 1994 de Comitetul Mini§trilor al Consiliului Europe!, “Carta 

europeana privind statutul judecatorilor”, adoptata in anul 1998 §.a.), retinand 

"preocuparea organismelor care le-au adoptat de a se promova independenfa 

;;i imparlialitatea judecatorilor, (inand seama ca judecatorii se pronunta 

asupra vielii, libertalilor, drepturilor, indatoririlor $i bunurilor cetafenilor”.

De asemenea, Curtea Constitutionala, pomind de la art. 123 alin.(2) din 

Constitutie, conform caruia ''Judecatorii sunt independenfi f se supun numai legii" 

arata ca ’’aceste dispozitii constitutionale nu au un caracter declarativ, ci 
constituie norme constitutionale obligatorii pentru Parlament, care are
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indatorirea de a legifera instituirea unor mecanisme corespunzatoare de 

asigurare reala a independentei judecatorilor, fara de care nu se poate 

concepe existenfa statului de drept, prevazuta prin art.l aliii.(3) din 

Constitutie”.
A

In contextul celor mai-sus precizate, devine mai mult decat stringenta 

necesitatea revenirii in regim de urgenta la normele legale care prevad 

administrarea bugetului instantelor de catre iCCJ. in acest context, avizul CSM 

poate fi unul facultativ.

Prezenta lege reglementeaza administrarea bugetului instantelor de catre
/V

ICCJ, stabile^te necesitatea adoptarii normele tranzitorii pentru preluarea 

deplinelor competence ale fCCJ in materie, de la Ministerul Justitiei(MJ).

in temeiul art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 nrivind organizarea §i 
funcCionarea Guvernului Romaniei §i a ministerelor, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, al art. 19 alin. (1) din Qrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 
221/2008 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administraCiei 
publice centrale, cu modificarile ulterioare, si al Hotararii de Guvern nr. 652 din 

27 mai 2009 privind organizarea §i functionarea Ministerului Justijiei, 
actualizata la data de 26 iunie 2018, aspectele care tin de rolul si atribuCiunile MJ 

in cadrul structurii guvemamentale, indiferent de configuratia sa politica de la un 

moment sau altul, raman in coordonarea MJ, anume: gestiunea bugetului propriu al 
MJ §i al institutiilor aflate in coordonarea sa; gestiunea programelor cu fmantare 

europeana, intemationala (bilaterala, multilaterala etc.) §i a celor fmantate de 

Banca Mondiala (granturi sau imprumuturi), care presupun negocieri §i 
angajamente asumate la nivel guvemamental, respectiv organizarea si functionarea 

in cadrul MJ a unitatilor de pregatire §i implementare a acestor proiecte.

/ p. 07‘t^

^ /l/x»------ ^


