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APEL LA DECENTA – Judecatoarea Madalina Afrasinie avertizeaza in legatura cu supraincarcarea
magistratilor: „N-am avut niciodata atat de multe dosare restante la motivat... Volumul de activitate a crescut
cu 42% in 2021 fata de 2020. Locurile au ramas neocupate, concomitent cu vacantarea altora prin pensionari.
Unii am fost bolnavi, am intrat in sedinte de permanenta, am avut decese in familii, actiuni disciplinare... Nu-mi
spuneti ca, la ce 'salarii nesimtite' avem, ar trebui sa murim la munca”

Scris de Valentin BUSUIOC | Data: 14.01.2022 15:26

Inainte sa critice judecatorii, opinia publica ar face bine sa se gandeasca si la volumul urias de dosare pe care
acestia sunt nevoiti sa le solutioneze – volum care creste din ce in ce mai mult, pe masura ce intrarile in sistem nu
tin pasul cu pensionarile din magistratura.

Avertismentul a fost lansat vineri, 14 ianuarie 2022, de catre judecatoarea Madalina Afrasinie (foto) de la
Tribunalul Bucuresti, cea care a oferit cifre in acest sens: la Sectia a VI-a civila a TMB (unde activeaza
magistrata), volumul de activitate a crescut cu 42% in 2021 comparativ cu anul 2020. In acelasi timp, locurile
vacante nu doar ca au ramas neocupate, dar s-au inmultit, din cauza pensionarilor.

Iata postarea de pe Facebook a Madalinei Afrasinie (vezi facsimil):
„Apel la decenta

page 1 / 4

Sunt judecator de comercial (mie imi place sa spun ca, in sfarsit, civilul s-a comercializat) de 14 ani.
Am avut perioade cand intram cu 50, 60, 70 de dosare pe sedinta si, recunosc, nu am avut niciodata atat de
multe dosare restante la motivat.
Am avut si perioade cand intram in sedintele de la Registrul Comertului cu 700 de dosare si, desi ajungeam
noaptea acasa si simteam ca-mi iese sufletul prin varful degetelor, nu aveam atatea dosare restante la
motivat...
Ce mi-a atras atentia a fost faptul ca, in comparatie cu anul 2020, in 2021 volumul de activitate pe sectie a
crescut cu 42%, in timp ce locurile au ramas neocupate, concomitent cu vacantarea altor locuri ca urmare
a pensionarii unor colegi.
Stiti, unii dintre noi am fost si bolnavi, am fost internati in spitale, am intrat in sedintele de permanenta, am
avut decese in familii, actiuni disciplinare si pot continua, astfel ca restantele in motivarea dosarelor se
justifica!
Data viitoare cand ridicati piatra ca sa ne loviti, ganditi-va de doua ori! Luati in calcul, pe langa volumul de
activitate, si complexitatea cauzelor, legislatia modificata prin OUG ('traiasca' referendumul) si cate si mai
cate...
Si nu-mi spuneti ca, la ce 'salarii nesimtite' avem, ar trebui sa murim la munca, pentru ca situatia este cu
totul alta!
Populismele nu-si au locul aici cand in pixul meu sta viitorul sau moartea unei societati comerciale si, ca o
consecinta directa, viata celor care lucreaza in acele societati, care au familii etc.
Este foarte usor sa vedeti paiul din ochii nostri, pentru ca, nu-i asa, barna din ochii vostri, ai celor care
ridicati piatra, este mult prea mare.
Multumesc pentru nimic!
PS: ieri am intrat in sedinta de apeluri: 35 de dosare... am vorbind cu cineva drag, la telefon, dupa sedinta
si, la ce voce aveam... am reusit sa-l... inghet instantaneu... nu ma intrebati cum ma simt azi!
Si ca mine sunt multi colegi!
PPS: si pentru cei care imi trimit mesaje ca sa imi spuna 'ce privilegiata sunt', precizez ca nu, nu am avut, nu am si
nici nu voi avea (indiferent de functia ocupata) masina de serviciu si sofer personal! Folosesc mijloacele de
transport in comun, cumpar din piata, calc, fac curatenie, ma contrazic cu adolescentul meu, uneori si gatesc (cand
vreau sa-l pedepsesc), adica fac exact ce face un om obisnuit!
Asa ca nu va mai faceti de ras!
Din nou, multumesc pentru nimic!”
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