
˝Consiliul Superior al Magistraturii  
este garantul independenţei justiţiei˝

(art. 133 alin. 1 din Constituţie,  
republicată)

       

Către 

PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII
- pentru sedinta din data de 6 martie 2008 -

Subsemnata,  Alexandrina  Rădulescu,  judecător,  membru  cu  activitate 
permanentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul prevederilor 
art. 22 alin.3 din Legea nr.317/2004 Republicată, vă solicit:

- emiterea  unei  hotărâri  prin  care  să-mi  fie  atribuite  noi 
responsabilităţi  necesare  exercitării  mandatului  de  membru cu activitate 
permanentă în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, începând cu luna 
martie 2008, pentru următoarele domenii de activitate:

1. Evaluarea performanţelor individuale ale judecătorilor
-  program  de  monitorizare  a  programului  şi  dezvoltare  a  schemei  de 

evaluare.

2. Etică şi deontologie
- program de implementare a managementului eticii 
(Primele  două  programe  se  află  într-o  strânsă  legătură  întrucât  a  fost  

introdusă componenta de integritate în evaluarea performanţelor profesionale a  
judecătorilor iar dezvoltarea acesteia este fundamentală pentru atingerea, la un  
nivel înalt, a cerinţelor de performanţă în profesia de magistrat.

 Am dobândit în ultimii ani o experienţă vastă pe aceste domenii)

3. Stabilirea volumului optim de muncă în instanţe.
- program de normarea muncii judecătorilor şi a personalului auxiliar din 

instante
(Normarea  muncii  judecătorilor  a  reprezentat  principala  motivatie  a 

înscrierii  candidaturii  mele pentru a deveni  membru CSM, responsabilitate pe 
care mi-am asumat-o public chiar în scrisoarea de candidatură.

Nu am reuşit să mă implic decizional în derularea acestui program început  
în anul 2005 de către CSM. Se constată însă, în prezent, că acest program nu a 
produs rezultate viabile pentru instanţe.

Acum,  mai  mult  decât  în  2005,  finalizarea  şi  implementarea  acestui  
program în instanţe sunt esenţiale pentru aşezarea pe criterii calitative a tuturor  
activităţilor din instanţe.
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Orice întârziere a finalizării şi implementării acestui program influenţează  
negativ celelalte programe de succes ale CSM.

De exemplu: 
Noul  sistem  de  Evaluare  individuală  a  magistraţilor,  un  program 

fundamentat ştiinţific de CSM  care a început în anul 2005, în elaborarea căruia  
au fost implicaţi  şi şi-au adus contribuţia peste 300 de judecători de la toate  
nivelurile  de  jurisdicţie,  are  o  deosebită  valoare  pentru  sistemul  de  justiţie  
deoarece  încorporează  efortul  judecătorilor  pentru  a  aşeza   pe  piloni  reali  
performanţa în sistemul de justiţie.

Prin urmare, lipsa unui cadru de referinţă privind respectarea condiţiilor  
normale de muncă  în  înfăptuirea  actului de justiţie  şi a celorlalte activităţi din 
instanţă  face  imposibilă  implemetarea  coerentă  a  Programului  de  evaluare  
individuală a magistraţilor, ce începe la data de 1 martie 2008. Astfel creşte riscul  
ca  eforturile  noastre  îndelungate,  de  a  aşeza  pe  baze  obiective  măsurarea  
performanţelor judecătorilor şi în acelaşi timp de a contribui activ la creşterea  
încrederii societăţii în sistemul de justiţie, să rămână fără rezultat.)

  
4. Managementul calităţii în sistemul judiciar
- program de iniţiere şi dezvoltare  a procedurilor de calitate  în sistemul 

judiciar românesc.
(Sunt membru în grupul de lucru ``Managementul  calităţii``  constituit  la  

nivelui  Reţelei  Consiliilor  Judiciare  Europene  şi  doresc,  prin  valorificarea  
experienţei  altor  sisteme  judiciare  în  acest  domeniu,  să  iniţiez  elaborarea  
procedurilor de calitate pentru sistemul judiciar românesc)

Menţionez că în perioada septembrie 2005 - martie 2008 mi-am exercitat 
mandatul  de  membru  cu  activitate  permanentă  în  cadrul  CSM  în  baza  fişei 
postului, aprobată de Plenul CSM, prin care mi s-au stabilit responsabilităţi pe 
domenii de activitate.

Doresc să-mi asum responsabilitatea de membru cu activitate permanentă 
în cadrul CSM pentru aceste domenii de activitate, in acest sens solicit Plenului 
sa  se  pronunte  prin  hotarare,  conform  art.  23  alin  1  şi  art.  29  Legea  317 
Republicata.

Alexandrina Rădulescu 
judecător
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