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Înalta Curte de Casatie si Justitie nu sustine toate propunerile CSM pentru pachetul
de legi ale justitiei: Magistratii Curtii Supreme sa fie exceptati de la evaluarea
periodica
Magistratii Înaltei Curti de Casatie si Justitie (ÎCCJ) transmit ca nu sustin o parte dintre propunerile
Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de modificare a pachetului de legi ale justitiei, precizeaza
institutia într-un raspuns trimis catre agentia MEDIAFAX.
Magistratii ÎCCJ propun ca judecatorii Curtii Supreme sa fie exceptati de la evaluarea periodica privind calitatea
activitatii, eficienta, integritatea si obligatia de formare profesionala continua. Magistratii considera ca "prin
accederea în functia de judecator la Înalta Curte de Casatie si Justitie, acestia ofera cele mai clare garantii
privitoare la detinerea unui înalt grad de profesionalism si a unei tinute morale ireprosabile - aspect fata de care o
astfel de procedura devine lipsita de utilitate", se precizeaza în documentul citat.
Magistratii ÎCCJ mai propun ca presedintii de sectii ai Curtii Supreme sa fie numiti la propunerea presedintelui
ÎCCJ de catre Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), "dintre judecatorii Înaltei Curti de Casatie si Justitie care
au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani, nu au fost sanctionati disciplinar si nu au avut abateri de la codul
deontologic". CSM propune ca presedintii de sectii ai ÎCCJ sa fie numiti de catre Consiliu, fara a fi mentionata
implicarea presedintelui instantei supreme.
În ceea ce priveste pensionarea magistratilor, reprezentantii ÎCCJ îsi exprima dezacordul "atât cu privire la
propunerea CSM de eliminare a magistratilor-asistenti si a personalului de specialitate juridica asimilat
magistratilor de la beneficiul dreptului de a obtine pensia de serviciu dupa îndeplinirea conditiei unei vechimi
minime de 25 de ani în magistratura, independent de îndeplinirea sau nu a conditiei privind vârsta standard de
pensionare (stabilita în cazul magistratilor la 60 de ani), cât si în ceea ce priveste schimbarea algoritmului de calcul
al pensiei de serviciu a magistratilor", sustinând ca altgoritmul propus de CSM poate duce la "diminuarea
drepturilor de asigurari sociale cuvenite magistratilor", potrivit documentului citat.
ÎCCJ mai apreciaza ca fiind discriminatorie propunerea CSM care prevede ca "pot fi reîncadrati în functie (...)
fostii judecatori, procurori sau magistrati-asistenti care au fost eliberati din functie prin pensionare potrivit
prezentei legi si cu privire la care nu s-a stabilit sanctiunea disciplinara a excluderii din magistratura (...)" si ca, "pe
perioada reîncadrarii, cuantumul pensiei se reduce cu 85%". Reprezentantii ÎCCJ arata, astfel, ca "pentru toate
celelalte categorii profesionale, sistemul public recunoaste posibilitatea neîngradita a cumularii pensiei cu
salariul", se arata în documentul citat.
De asemenea, ÎCCJ nu sustine propunerea CSM care prevede ca, în materie penala, "pentru contestatiile împotriva
hotarârilor pronuntate de judecatorii de drepturi si libertati si judecatorii de camera preliminara de la curtile de
apel, completul de judecata este format din doi judecatori", aratând ca, astfel, se poate "perturba organizarea în
conditii optime a activitatii jurisdictionale a instantei supreme, în primul rând prin problemele pe care le-ar genera
în ceea ce priveste respectarea reglementarilor procedurale în materia incompatibilitatilor".
În prezent, legea prevede ca "pentru contestatiile împotriva hotarârilor pronuntate de judecatorii de drepturi si
libertati si judecatorii de camera preliminara de la curtile de apel si Curtea Militara de Apel, completul de judecata
este format dintr-un judecator".
Magistratii ÎCCJ propun, de asemenea, ca avizul colegiului de conducere pentru componenta sectiilor si
completelor specializate sa aiba caracter consultativ, se precizeaza în documentul citat.
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Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a declarat, marti, ca a primit de la Înalta Curte de Casatie si Justitie un alt set de
propuneri privind modificarile aduse legilor justitiei, diferite de cele ale Consiliului Superior al Magistraturii.
"Am crezut ca propunerile CSM sunt si propunerile magistratilor ÎCCJ. Vineri am primit de ÎCCJ un alt set de
propuneri", a declarat ministrul Justitiei.
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