
 
 

1 

 

Nr. 34/30.03.2017 

 

    Subscrisa, Asociaţia Magistraţilor din România (AMR), organizaţie 

neguvernamentală, apolitică, naţională şi profesională a judecătorilor şi procurorilor, 

declarată ca fiind „de utilitate publică”, prin HG nr. 530/21 mai 2008, cu sediul principal 

în Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, sector 5, tel/fax 0214076286, e-mail 

amr@asocitatia-magistratilor.ro, cod de înregistrare fiscală 11760036, cont bancar RON 

IBAN RO37RNCBOO9OOOO508620001, deschis la BCR – Sucursala Lipscani, 

înregistrată sub nr. 3/PJ1993 la Judecătoria Sectorului 4, reprezentată legal de judecător 

dr. Andreea Ciucă, în calitate de preşedinte interimar, formulează prezentul 

 

Raport de activitate aferent anului 2016 

  

În anul 2016, Asociația Magistraților din România (AMR), coordonată de 

Consiliul Director - prin intermediul președintelui și a vicepreședinților, a continuat 

derularea activității în realizarea scopului Asociației, astfel cum este stabilit prin art. 5 din 

Statut, și anume „reprezentarea intereselor magistraților în raporturile cu celelalte 

subiecte de drept pe plan intern și internațional”,  urmărind cu consecvență realizarea 

obiectivelor acesteia – potrivit art. 6 din Statut, în sensul de a-și aduce contribuția la 

respectarea principiului independenței magistraților și a supunerii lor numai legii, în 

sensul promovării libertății și demnității profesiei, al apărării statutului magistraților în 

statul de drept și a independenței justiției față de celelalte puteri ale statului, în sensul 

preocupării pentru dezvoltarea gradului de pregătire profesională a magistraților, prin 

participarea acestora la programe de formare profesională, etc.   

AMR a continuat, și în anul 2016, să se implice, în mod activ, în procesul de 

elaborare a propunerilor de modificare a Legilor Justiției - Legea nr. 303/2004 privind 

statutul judecătorilor şi procurorilor, Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și 

Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii –, în vederea îmbunătățirii 

calității acestor acte normative și a oferirii unui cadru legislativ adecvat actualelor 

cerințe, prin raportare la statutul magistraților, la organizarea judiciară, la Consiliul 

Superior al Magistraturii, având în vedere rolul acestuia de „garant al independenței 

justiției”, astfel cum este statornicit prin art. 133 alin. 1 din Constituția României. 
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În acest context, Asociația Magistraților din România a participat, în mod repetat, 

prin reprezentanți – fie prin prezența efectivă în sala de conferință, fie pe calea 

videoconferințelor –, într-un cadru oficial, în perioada ianuarie – martie 2016, la 

activitatea celor două grupuri de lucru organizate cu privire la dezbaterea propunerilor de 

modificare a Legilor Justiției, unul la nivelul Ministerului Justiției și celălalt la nivelul 

Senatului României. Totodată, AMR a formulat în scris și a comunicat către Ministerul 

Justiției și către Senatul României, puncte de vedere detaliate și argumentate, cu privire la 

propunerile de modificare a Legilor Justiției.  

De asemenea, o serie de propuneri legislative, redactate și motivate punctual în 

anul 2016, au vizat poziția AMR față de politica de salarizare existentă la nivelul 

sistemului judiciar, fiind evidențiate numeroasele deficiențe/inechități evidente 

identificate/semnalate în această materie, încă din anul 2009. Reprezentanții Asociației au 

participat și la o întâlnire organizată de Ministerul muncii, familiei, protecției  sociale și 

persoanelor vârstnice, la sfârșitul lunii mai 2016, la sediul acestei instituții, precum și la o 

întâlnire organizată de Consiliul Superior al Magistraturii la Institutul Național al 

Magistraturii, în data de 23 septembrie 2016. În luna octombrie 2016, președintele AMR 

a participat la o întâlnire instituțională organizată, pe aceeași, temă la nivelul Guvernului 

României. 

Un demers important, în măsură să consolideze independența sistemului judiciar, a 

fost reprezentat de elaborarea, de către asociațiile profesionale ale magistraților, împreună 

cu colegi magistrați, a ,,Memorandului pentru justiție” – ca urmare a nerezolvării 

problemelor semnalate în Memorandumul justiției din 2009 și a adăugării unor probleme 

suplimentare -, asumat, prin vot, în adunările generale, de un număr mare de instanțe și 

parchete (potrivit cunoștințele noastre, Memorandumul fiind adoptat de 101 instanțe și de 

28 de parchete). 

Reprezentanții AMR au participat la emisiuni media, realizate prin mijloace audio 

și video, în cadrul cărora, cât și prin numeroasele comunicate de presă, au exprimat și 

promovat poziția Asociației vizând teme referitoare la problemele sistemului judiciar, dar 

și la altele aspecte de interes general, cu efecte asupra organizării și activității sistemului 

judiciar. Deosebit de importante pot fi reținute, cu titlu de exemplu, pozițiile exprimate în 

privința reglementărilor existente în materia supravegherii tehnice (interceptări), în 

lumina celor statuate de Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 51/2016, precum și în 

privința garanțiilor ulterioare, inserate în noile reglementări, cât și în privința 
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vulnerabilității la care era posibil să fie expus sistemul judiciar, în situația în care 

Ministerul Justiției finaliza proiectul de Hotărâre privind unele măsuri referitoare la 

arhiva fostei Direcții Generale de Protecție și Anticorupție, afișat pe site-ul instituției, în 

data de 25 iulie 2016. 

Asociația Magistraților din România s-a implicat, în măsura existenței acordului 

din partea Consiliului Director, în cauzele ce i-au fost aduse la cunoștință, care au 

reclamat necesitatea apărării drepturile unor magistrați, în relația cu Inspecția judiciară și 

cu Consiliul Superior al Magistraturii, realizând demersurile puse la îndemână de 

pârghiile legale existente, invocând, prin intermediul acestora, și chestiuni de principiu, 

cu importanță pentru statutul magistraților și pentru modalitatea de desfășurare a 

respectivelor proceduri. În acest sens, în cursul anului 2016 AMR a întreprins o serie de 

demersuri finalizate, în majoritatea cazurilor, cu reținerea argumentelor invocate de 

Asociație, alături de magistrații în interesul cărora a formulat cerere de intervenție 

accesorie, în procedura administrativă și/sau judiciară. 

Asociația a fost reprezentată la București, la data de 31 martie 2016, la seminarul 

cu tema ,,Garanții legale pentru respectarea drepturilor omului în cadrul metodelor 

speciale de supraveghere”, și a participat, în interiorul sistemului judiciar, prin 

reprezentanții săi, în perioadele 12-14 iunie 2016 - la Craiova - și 16 -18 noiembrie 2016 

- la Sinaia -, la întâlnirile profesionale periodice dintre reprezentanții Consiliului Superior 

al Magistraturii și reprezentanții tribunalelor și ai Ministerului Justiției. În data de 19 

noiembrie 2016, Asociația Magistraților din România a fost prezentă, la Piatra Neamț, la 

seminarul cu tema,,Rolul avocatului în asigurarea asistenței juridice în traficul de 

persoane”. 

Asociația Magistraților din România a participat la manifestarea științifică „Rolul 

publicisticii juridice în consolidarea instituțiilor statului de drept”, eveniment organizat 

de Uniunea Juriștilor din România, la București, la data de 30 iunie 2016, cu prilejul Zilei 

Justiției, reprezentanții acesteia – președinte și un vicepreședinte – rostind alocuțiuni prin 

care au punctat problemele sistemului judiciar.  

AMR a fost prezentă, în luna decembrie 2016, la cea de-a 25-a ediție a Galei de 

decernare a premiilor științifice, organizată de Uniunea Juriștilor din România, eveniment 

în cadrul căruia s-a acordat Președintelui AMR premiul de excelență pentru activitatea 

deosebită desfășurată în cadrul Asociației Magistraților din România. 

AMR și-a exprimat solidaritatea față de Asociația turcă a judecătorilor și 
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procurorilor (YARSAV), ca urmare a evenimentelor ce au avut loc în Istanbul și Ankara, 

în data de 16 iulie 2016, fiind realizate demersuri internaționale, alături de Uniunea 

Națională a Judecătorilor din România, referitoare la încălcarea gravă a statului de drept 

în Turcia.  

O atitudine de sprijin a fost manifestată de către Asociația Magistraților din 

România și în ce privește intențiile de denaturare a scopului urmărit de corpul avocaților 

din România, prin propunerile de modificare a Legii nr. 51/1995, respingând discursul 

public referitor la existența unui sistem de ,,super imunității”, în ce privește această 

categorie profesională. 

Prin HG nr. 530/21 mai 2008, Asociația Magistraților din România (AMR) a fost 

recunoscută „ca fiind de utilitate publică”, statut ce îi oferă o garanție în plus în demersul 

amplu de a imprima, prin toate activitățile pe care le desfășoară, un standard înalt de 

calitate și eficiență, cu trimitere la magistratură și cu efecte la nivelul întregii societăți 

românești. 

 

Asociaţia Magistraţilor din România, 

prin președintele interimar, 

jud. dr. Andreea Ciucă   

          

 

 

 

 

 


