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Nr.17/22.02.2017 

 

                               Către 

Filialele Asociației Magistraților din România 

 

             Dragi colegi,  

 

             ● În primul rând, țin să vă mulțumesc că faceți parte din A.M.R. și că avem 

sprijinul vostru în demersurile multiple pe care le întreprindem – deseori anevoioase și 

mereu solicitante –, având în vedere numeroasele probleme cu care sistemul judiciar se 

confruntă, pe care știm să le cunoașteți foarte bine. Rămânând împreună, în idei și acțiuni, 

înseamnă să avem o șansă înspre materializarea eforturilor noastre. 

  Chiar dacă nu vă putem aduce la cunoștință totdeauna, punctual și personal, luările 

de poziție, argumentele, adresele, cererile, propunerile, memoriile ținând de organizarea 

sistemului judiciar, de statutul nostru, de activitatea concretă, de îmbunătățirea legislației, de 

relația cu CSM, de relația cu celelalte puteri ale statului,etc. – comunicatele de presă 

cuprinzând doar o parte din toate aceste demersuri –, vă rugăm să aveți încredere că linia 

constantă pe care AMR a urmat-o în ultimii ani - ca, de altfel, și anterior, sub președinția d-

nelor judecătoare Viorica Costiniu și Mona Pivniceru -, în interesul magistraților, se păstrează 

în continuare - cuvenindu-se să amintim, aici, eforturile constante ale fostei președinte AMR, 

colega noastră Gabriela Baltag -, chiar dacă suișurile și coborârile sunt inerente. Site-ul AMR 

se află în reconstrucție (asociatia-magistratilor.ro), poate fi deja accesat, dar, din lipsă de timp, 

încă am reușit să urcăm comunicatele de presă și actele relevante. 

 

 ● În prezent, după ce am obținut bine meritata înlăturare a inechităților salariale cu 

privire la valoarea de referință sectorială (știm că încă sunt probleme cu plata drepturilor 

restante), – a se vedea inclusiv memoriul AMR nr. 4/7 ianuarie 2017 depus la CSM –, după ce 

am prezentat Consiliului Superior al Magistraturii problemele cu care se confruntă sistemul și, 

în mod concret, colegii noștri, care fac parte din acesta (într-o întâlnire organizată de CSM) – 

a se audia ședința Plenului din 10 ianuarie 2017 –, continuăm demersurile judiciare cu privire 

la consilierul de etică – în primă instanță cererea formulată de AMR și UNJR a fost admisă, 

hotărârea CSM fiind anulată –, reformulăm observațiile și propunerile cu privire la Legile 

Justiției, pornind de la cele comunicate de CSM – dacă aveți opinii, în acest sens, vă rugăm să 

le transmiteți la e-mail amr@asociatia-magistratilor.ro, până luni, 27 februarie 2017 –, am 

formulat propuneri cu privire la schimbările urgente care ar trebui făcute în legislația penală – 

adresa nr. 7/14 ianuarie 2017 a fost transmisă către MJ –, am făcut observații la Proiectul de 

Lege pentru grațierea unor pedepse și a unor măsuri educative privative de libertate și la 

Proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a 

măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – 

adresa nr.16/20 februarie 2017 -, Comisia Juridică a Senatului solicitând să fie prezentate sub 

formă de „amendamente” (termenul fiind 28 februarie 2017), ne străduim să reconstruim site-

ul de care considerăm că AMR are mare nevoie în relația cu membrii săi, ne pregătim să 
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răspundem, din nou, cu materiale argumentate, incluzând și drept comparat, inițiativelor 

privind răspunderea materială directă a magistraților, etc. 

 

 ● De aceea, dacă există colegi care ar vrea să devină membri AMR, vă rugăm să 

le dați formularul pe care îl atașam, rugându-vă, totodată, să îl transmiteți tuturor colegilor 

membri și nemembri și să–i asigurați că Asociația știe care sunt problemele magistraților și că 

nu se îndepărtează de ei pentru că și noi, cei din conducerea AMR suntem magistrați zi de zi 

și ne confruntăm cu ele. 

 

 ● De asemenea, dacă doriți să ne sprijiniți și din punct de vedere financiar, 

ajutor de care avem mare nevoie, în condițiile în care singura sursă de venituri a AMR este 

cota-parte statutară din cotizații, pe care trebuie să o verse fiecare filială în contul AMR 

central, vă rugăm să completați formularul 230, referitor la impozitul de 2%, pe care să îl 

depuneți la ghișeul Administrației Finanțelor Publice sau să îl trimiteți prin poștă la adresa 

Administrației Finanțelor Publice de care aparțineți.  

 Vă atașăm acest formular pe care vă rugăm să îl transmiteți colegilor membri și 

nemembri. 

 

 ● În al doilea rând, trebuie să știți că fiecare filială care are personalitate juridică 

(adică are cod de înregistrare fiscală diferit de 11760036 - AMR central București), are 

următoarele responsabilități contabile, astfel cum au fost comunicate de expertul contabil al 

AMR central, CONTAHOUSE SRL, prin dl. Pavel Rotaru: 

 - să țină evidența contabilă în partidă dublă,conform Ordin MEF nr. 1969/2007; 

 - să ia măsuri pentru ca situațiile financiare (bilanțurile) să fie verificate de un cenzor 

care trebuie să întocmească un raport, în acest sens; persoana care este numită cenzor trebuie 

să îndeplinească cerințele prevăzute de art. 12 alin. 3 din O.G. nr. 65/1994; 

 - să ia măsuri pentru ca situațiile financiare (bilanțurile) să fie semnate de un expert 

contabil, contabil autorizat sau de directorul economic; cu aceste persoane pot fi încheiate și 

contracte de voluntariat; 

 - fiecare filială care nu are personalitate juridică este obligată, conform art. 10 din 

Ordinul MEF NR.1969/2007, să organizeze contabilitatea proprie până la nivel de balanță de 

verificare, fără să întocmească situații financiare anuale; de asemenea, fiecare filială are 

obligația de a trimite balanțele de verificare, scanate, pe adresele de mail mail@contahouse.ro, 

contabil1@contahouse.ro sau prin poștă la adresa: Bucuresti, Sector 2, Strada Popa Petre, nr 

28, etaj 1 ap 2 –Firma Contahouse SRL. 

 

 

Asociația Magistraților din România, 

prin președintele interimar, 

jud. dr. Andreea Ciucă 
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