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NEINSPIRATA CORBU – Intr-o tara in
care din ce in ce mai multi romani se
confrunta cu lipsa banilor, presedinta
Inaltei Curti de Casatie si Justitie,
Corina Corbu, se plange ca judecatorii
ICCJ au venituri prea mici: “Oamenii,
judecatorii, de fapt, sunt obositi... Dar
sa stiti ca e o problema si cu
salarizarea la Inalta Curte in raport cu
volumul de activitate”. Un salariu de
judecator ICCJ ajunge si la 5.000 de
euro pe luna. O fi putin?
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Chiar daca doreste sa dea bine in fata colegilor sai de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, mai ales ca
intentioneaza sa isi depuna candidatura pentru un nou mandat de presedinta a instantei supreme, Corina Corbu
(foto) a facut o declaratie total neinspirata in urma cu cateva zile. In conditiile in care gradul de saracie este tot
mai ridicat in tara si in conditiile in care din ce in ce mai multi se confrunta cu lipsa banilor care sa le
asigure un trai decent, sefa ICCJ Corina Corbu se plange ca judecatorii de la Inalta Curte au salarii prea
mici.

Declaratia a fost facuta joi, 14 aprilie 2022, in cadrul sedintei Sectiei pentru judecatori a CSM. In timpul discutiilor
privind alegerile pentru noul CSM, care au atins si problema pensionarilor, si in contextul in care pe ordinea de zi a
sedintei figurau pensionarile a doi judecatori de la Inalta Curte – Simona Encean si Sandel Macavei – Corina Corbu
a luat cuvantul incercand sa explice motivele pentru care magistrati de la instanta suprema doresc sa plece din
sistem. Si astfel Corbu a indicat drept una dintre nemultumiri salarizarea neconforma in raport cu volumul
de munca. Mai exact, judecatorii ICCJ sunt platiti prea putin pentru cat muncesc.

Un judecator ICCJ poate lua chiar si 5.000 euro pe luna
Departe de noi gandul de a sustine ca magistratii primesc prea multi bani, ca indemnizatie sau ca pensie.
Dimpotriva, credem ca judecatorii si procurorii de la toate nivelurile de instante si parchete trebuie sa aiba
venituri cat mai mari pentru a fi feriti de orice tentatie, de orice act de coruptie si pentru a asigura astfel o
ancheta si o judecata dreapta. Totusi, nivelul de salarizare a unui magistrat trebuie sa tina cont de
contextul economic al Romaniei, iar banii primiti de un judecator si procuror nu trebuie sa ajunga sa fie
considerati o sfidare la adresa celorlalti cetateni.
In acest context, trebuie spus ca in momentul de fata un judecator de la Inalta Curte de Casatie si Justitie
poate ajunge sa castige chiar si 5.000 de euro pe luna, in functie de vechime. Un venit urias, din punctul
nostru de vedere, si meritat de majoritatea judecatorilor care activeaza la Inalta Curte si care aleg sa judece
in mod corect, conform legii si Constitutiei Romaniei. In acelasi timp insa, in Romania continua sa fie
oameni platiti cu doar cateva sute de euro, cu salariul minim pe economie, iar inclusiv cei cu venituri
decente incep sa resimta tot mai accentuat o scadere a nivelului de trai, nu la fel de mult resimtita de un
magistrat cu 5.000 de euro pe luna, in functie de vechime. Or, din aceste considerente credem ca declaratia
Corinei Corbu a fost una total neinspirata, chiar daca poate a dat bine la colegii sai de la ICCJ a caror sustinere o
asteapta in tentativa sa de a obtine un nou mandat de presedinta a instantei supreme, functie in care va fi numita
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de CSM.

Iata declaratia presedintei ICCJ Corina Corbu (video la finalul articolului):
“Eu nu stiu si nu vreau sa speculez asupra motivelor care determina colegii din tara sa opteze pentru pensionare,
insa pot vorbi despre colegii de la Inalta Curte care opteaza sa faca acest pas. Sa stiti ca nu este un pas usor, insa
am vorbit astazi de cei doi colegi, trebuie sa va spun ca doamna judecator Encean ne-a anuntat despre intentia ei
inca din luna iunie a anului 2021, a si fost degrevata din toamna de anumite activitati. Domnul judecator Macavei
ne-a anuntat la randul sau inca din luna septembrie ca doreste sa faca acest lucru.

Sa stiti ca am purtat discutii, si port discutii cu fiecare judecator care alege sa plece. Le spun tuturor ca regret
aceasta plecare pentru ca este tot mai complicat. Va pot spune insa care este nemultumirea aproape generala.
Oamenii, judecatorii, de fapt, sunt obositi. Volumul de activitate este imens, este tot mai mare. Dupa cum
vedeti am incercat tot felul de lucruri cu reasezarea competentei, si probabil cunoasteti ca in strategia de
dezvoltare a sistemului judiciar a fost preluata aceasta problema a Inaltei Curti, speram ca la un moment dat o sa
putem discuta si pe acest aspect. Dar va spuneam, sunt obositi, si mai e inca o chestiune - si nu as vrea sa o
priviti, asa, pe o linie a mercantilismului - dar sa stiti ca e o problema si cu salarizarea la Inalta Curte in
raport cu volumul de activitate. Sunt discutii care se poarta. Sunt pur si simplu obositi si dezamagiti de unele
lucruri. Au plecat foarte multi si dintre cei nou promovati, dar cei doi colegi sunt judecatori vechi in Inalta Curte,
care au prins momente complicate, si sunt pur si simplu obositi. Asta imi spun si nu am niciun motiv sa pun la
indoiala ceea ce imi spun colegii mei. E intr-adevar o problema”.

* Vedeti aici declaratia sefei ICCJ Corina Corbu (min. 10:40)
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