
Horatius Dumbrava, delegat cu exercitarea atributiilor de presedinte al Curtii de Apel Tg. Mures, 
prevazute de art. 10 din Regulamentul de organizare si functionare a instantelor prin ordinul de 
serviciu nr. 46/24.07.2009,

Va aducem la cunostinta ca potrivit vointei adunarilor generale a judecatorilor si procurorilor din 
raza Curtii de Apel Tg. Mures, Parchetului de pe langa Tribunalul Mures si Parchetul de pe langa 
Curtea de Apel Tg. Mures, judecatorii si procurorii participanti au fost in dezacord total atat cu 
maniera privind intentia Guvernului Romaniei de a-si asuma raspunderea in fata Parlamentului pe 
un proiect al legii unitare a salarizarii, fara a fi consultata autoritatea publica judecatoreasca, 
constituita din instante si parchete, cat si in raport cu un proiect facut public de mass – media, 
proiect ce reflecta un cras amatorism si totala nestiinta a dinamicii sistemului de justitie, inclusiv in 
ce priveste ierarhia functiilor si raportarea salariala.

Ca atare, exprimand vointa adunarilor generale mai sus – mentionate, ale caror hotarari vi le 
anexam, va solicitam ferm ca in baza art. 6 alin. 7 din Legea nr. 52/2003 sa supuneti dezbaterii 
publice proiectul de act normativ privind legea unitara a salarizarii.

Va atragem atentia ca sunt indeplinite cele doua conditii legal prevazute de art. 6 alin. 7 din Legea 
nr. 52/2003:
- solicitarea s-a facut in scris prin prezenta;
- Curtea de Apel Tg. Mures este autoritate publica, fiind inscrisa ca atare in Titlul III, titlul referitor 
la autoritati publice, capitolul VI, art. 126 paragraf 1 din Constitutia Romaniei; la fel, Parchetul de 
pe langa Curtea de Apel Tg. Mures si Parchetul de pe langa Tribunalul Mures sunt autoritati publice 
inscrise in Titlul III, capitolul VI, art. 131 paragraf 3 din Constitutia Romaniei.

Ca atare, va rugam ca de urgenta, pana la prezentarea in fata Parlamentului, sa procedati la:
- fixarea datei, orei si locului de desfasurare a dezbaterii publice;
- invitarea oficiala a autoritatilor publice subscrise;
- comunicarea, anterior dezbaterilor publice, a tuturor materialelor de lucru referitoare la proiect la 
nr. de fax 0265/269199 – Curtea de Apel Tg. Mures; nr. de fax – Parchetul de pe langa Curtea de 
Apel Tg. Mures si nr. de fax – Parchetul de pe langa Tribunalul Mures.

Cu deosebita consideratie,

pt. Curtea de Apel Tg. Mures,

Judecator Horatius Dumbrava


