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INDEPENDENŢA JUSTI IEI ŞI INTEGRITATEA
JUSTIŢIEI
În considerarea rolului constituţional de garant al
independenţei justiţiei, prin pârghiile pe care are la dispoziţie potrivit
legii, Consiliul Superior al Magistraturii a manifestat o preocupare
constantă atât pentru apărarea independenţei şi reputaţiei
profesionale a judecătorilor şi procurorilor şi a independenţei
sistemului judiciar în ansamblu, cât şi în privinţa responsabilizării
magistraţilor, în special prin exercitarea atribuţiilor în materie
disciplinară.
În cursul anului 2014, CSM a fost soluţionat un număr mare
de cereri de apărare a independenţei sistemului judiciar, dar şi de
cereri de apărare a independenţei şi reputaţiei profesionale a unor
judecători şi procurori ca urmare a unor atacuri directe şi
nejustificate ale unor politicieni şi ale unei părţi a mass-mediei.

Categorie
TOTAL cereri
din care:
Admise
Respinse
Admise parţial
Renunţări

În concret, au fost înregistrate 23 de cereri de apărare a
independenţei sistemului judiciar din care 16 cereri au fost
admise de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, ceea ce
reprezintă o creştere cu 35% faţă de anul precedent.
În acest context, a fost subliniat rolul CSM de a se asigura
că justiţia rămâne un factor de echilibru în cadrul statului de drept,
manifestând o capacitate de reacţie rapidă la astfel de atacuri
împotriva independenţei.
În ceea ce priveşte numărul cererilor de apărare a
independenţei judecătorilor/procurorilor, au fost înregistrate, în
total, 35 de cereri, fiind admise 17, din care 7 pentru judecători
şi 10 pentru procurori, așa cum se observă în tabelul de mai jos, în
care este detaliată activitatea CSM pentru soluionarea deopotrivă
a cererilor de apărare a independenţei sistemului judiciar şi,
respectiv, a judecătorilor şi procurorilor.

JUDECĂTORI

PROCURORI

SISTEM JUDICIAR

TOTAL

13
7
5
1
0

22
10
8
2
2

18
13
3
2
0

53
30
16
5
2

În aceeaşi perioadă, au existat măsuri importante pentru
responsabilizarea sistemului judiciar; a fost admis un număr
mai mare de acţiuni disciplinare (20 în 2014, faţă de 15 în 2013),
iar numărul sancţiunilor aplicate magistraţilor de secţiile în materie
disciplinară ale CSM, a crescut faţă de anul precedent de la 16 la
27 de sancţiuni, natura acestora mergând de la avertisment până
la suspendare sau chiar excludere din magistratură.

Date statistice privind răspunderea disciplinară a
judecătorilor şi procurorilor, încălcarea Codului deontologic,
apărarea reputaţiei profesionale, independenţei şi
imparţialităţii magistraţilor, respectiv apărarea independenţei
sistemului judiciar, pentru perioada 1 ianuarie 31 decembrie
2014, sunt prezentate mai jos:
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Inspecţia Judiciară

Număr de sesizări
privind abaterile
disciplinare

Număr de acţiuni
disciplinare
exercitate

• Date statistice ale Grefei Secţiilor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor pentru perioada 1
decembrie 2014 - 31 decembrie 2014
Număr de
acţiuni
disciplinare
înregistrate pe
rolul Secţiilor

Număr de hotărâri
pronunţate de Secţii
admise

Număr de sanciuni
disciplinare

Număr de hotărâri
atacate cu recurs la
ÎCCJ

respinse

Număr de hotărâri pronunţate
în recurs de ÎCCJ1
Recursuri
admise

Recursuri
respinse

Judecători

14 sancţiuni
28

13

8

8 - avertismente
4 - diminuarea indemnizaţiei
de încadrare brute lunare
2 - suspendarea din funcţie

8

4

5

6

2

5

13 sancţiuni

Procurori

13

9

4

5 - avertismente
2 - diminuarea indemnizaţiei
de încadrare brute lunare
3 - suspendarea din funcţie
3 - excluderi din magistratură

Totodată, a fost aplicat consecvent principiul de „toleranţă
zero” faţă de corupţia judiciară, prevăzut în Strategia de întărire a
integrităţii în sistemul judiciar, transpus în practică prin hotărârile
de încuviinţare a reţinerii, arestării preventive, arestului la
domiciliu sau efectuării de percheziţii în cazul magistraţilor
suspectaţi sau inculpaţi pentru fapte de corupţie şi prin hotărârile
de suspendare, respectiv de eliberare din funcţie a magistraţilor în
cauză.
Astfel, în perioada de referinţă, în cursul anului 2014,
Secţia pentru judecători a dispus următoarele încuviinţări de
măsuri preventive pentru infracţiuni de corupţie sau asimilate
acestora:

- a încuviinţat 7 solicitări privind măsura reţinerii preventive;
- a încuviinţat 13 solicitări privind măsura arestării
preventive;
- a încuviinţat 4 solicitări privind măsura arestului la
domiciliu;
- a încuviinţat 9 solicitări privind efectuarea percheziţiei
(corporală, domiciliară, la birou şi informatică).
Secţia pentru procurori a dispus următoarele încuviinţări
de măsurilor preventive pentru infracţiuni de corupţie sau asimilate
acestora:
- a încuviinţat 6 solicitări privind măsura reţinerii preventive;
- a încuviinţat 7 solicitări privind măsura arestării preventive;

1
Recurs declarat de Procurorul General al PICCJ; aciunea disciplinară a fost admisă în parte; sanciunea disciplinară aplicată: diminuarea indemnizaiei de încadrare brute
lunare cu 20% pe o perioadă de 3 luni
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- a încuviinţat 1 solicitare privind măsura arestului la
domiciliu;
- a încuviinţat 8 solicitări privind efectuarea percheziţiei (
corporală, domiciliară, la birou şi informatică).
În ceea ce priveşte situaţia suspendărilor din funcţia de
judecător/procuror dispuse de către secţiile CSM, în cursul anului
2014, ca urmare a luării măsurii arestării preventive sau ca urmare
a trimiterii în judecată pentru infracţiuni de corupţie sau asimilate
acestora, precizăm că:
- 5 judecători au fost suspendaţi ca urmare a luării măsurii
arestării preventive şi 13 judecători au fost suspendaţi ca urmare a
trimiterii în judecată;
- 6 procurori au fost suspendaţi ca urmare a luării măsurii
arestării preventive şi 2 procurori au fost suspendaţi ca urmare a
trimiterii în judecată.
Trebuie evocată Hotărârea nr. 846 bis/2014 a Plenului prin
care C.S.M. s-a pronunţat ferm în sensul în care atunci când
săvârşesc fapte de corupţie judecătorii nu se mai pot prevala de
„secretul deliberării” şi prin care s-a recomandat ca judecătorii
care sunt cercetaţi pentru fapte de corupţie şi nu au fost
suspendaţi, să se abţină de a soluţiona cauze privind fapte de
corupţie săvârşite de alte persoane.
Totodată, Consiliul, în limitele competenţelor sale, a
adoptat măsuri prin care să fie asigurată respectarea criteriilor de
etică profesională în desfășurarea anchetelor şi judecarea
cauzelor.
Consiliul Superior al Magistraturii s-a implicat activ în
cadrul dezbaterilor privind menţinerea tuturor garanţiilor necesare
pentru protejarea stabilităţii, a independenţei şi a continuităţii
bilanţului pozitiv al instituţiilor anticorupţie şi al sistemului judiciar
în ceea ce priveşte anchetele imparţiale şi acţiunile eficiente în
justiţie.
Totodată, Consiliul şi-a reafirmat deschiderea spre dialog
şi colaborare cu toţi factorii de decizie în domeniul reformei
judiciare, de subliniat fiind rolul important în coordonarea activităţii
de pregătire a sistemului judiciar românesc pentru implementarea
noilor coduri şi în elaborarea Strategiei de dezvoltare a sistemului
judiciar. În acest sens, apreciem buna colaborare interinstituţională CSM-MJ-ÎCCJ-MP.
Mai mult, Consiliul a susinut şi susţine măsuri esenţiale,
cu caracter ireversibil, pentru consolidarea, eficientizarea şi
creşterea transparenţei sistemului judiciar românesc, dar şi pentru
creşterea încrederii justiţiabililor, a societăţii civile, în general, în
justiţie.
CONTROALE ŞI VERIFICĂRI REALIZATE ÎN
CADRUL INSPECŢIEI JUDICIARE ÎN PERIOADA
1 IUNIE - 31 OCTOMBRIE 2014
Potrivit calendarului de controale şi verificări, direciile de
specialitate ale Inspecţiei Judiciare au derulat următoarele
activităi, în perioada de referinţă:
Direcia de inspecie judiciară pentru judecători:
- Control privind verificările vizând eficienţa managerială şi
modul de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente;

- Control privind verificarea respectării dispoziţiilor legale
referitoare la soluţionarea cu celeritate a cauzelor având ca obiect
săvârşirea infracţiunilor prevăzute de Codul Silvic, precum şi sub
aspectul practicii instanţelor în ceea ce priveşte individualizarea
pedepselor aplicate pentru comiterea acestei categorii de
infracţiuni;
- Control privind verificarea modalităţii de aplicare de
către instanţe a dispoziţiilor art. 23 şi următoarele din Legea nr.
217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie,
referitoare la emiterea ordinului de protecţie;
- Control având ca obiectiv verificarea modului de
îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi regulamente de către
judecătorii cu funcţii de conducere;
- Control privind verificările vizând durata datei de
recomandare şi a intervalului de timp la care este stabilit primul
termen de judecată, în dosarele înregistrate după intrarea în
vigoare a Noului Cod de procedură civilă;
- Control privind verificarea modului de îndeplinire a
atribuţiilor de conducere manageriale de planificare, organizare,
coordonare, control-reglare, şi comunicare;
- Control având ca obiectiv identificarea cauzelor şi
analiza datelor statistice privind dispunerea măsurii procesuale a
confiscării extinse;
- Control având ca obiect actualizarea datelor statistice
referitoare la durata datei de recomandare şi intervalul de timp la
care este stabilit primul termen de judecată şi identificarea celor
mai bune practici în aplicarea dispoziţiilor noului cod de procedură
civilă în procedura regularizării cererii de chemare în judecată.
Activitatea de monitorizare:
- Control privind rezultatul activităţii de monitorizare a
dosarelor mai vechi de 10 ani de la data înregistrării în sistem în
anul 2013; în prezent, se desfăşoară activitatea de analiză a
datelor comunicate de conducerile judiciare ale curţilor de apel şi
instanţei supreme cu privire la situaţia dosarelor mai vechi de 10
ani, activitatea de monitorizare vizând situaţia aferentă
semestrului I 2014, precum şi modalitatea de implementare a
măsurilor dispuse prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 651 din 19 iunie 2014;
- Continuarea monitorizării respectării dispoziţiilor legale
privind termenele de redactare a hotărârilor judecătoreşti; în anul
2014, activitatea de monitorizare se efectuează în baza situaţiilor
comunicate de către conducerile judiciare ale curţilor de apel, la
datele de 15.04.2014, 15.10.2014 şi 15.01.2015;
- Continuarea monitorizării dosarelor de mare corupţie, în
raport de criteriile menţionate în cuprinsul referatului privind
monitorizarea măsurilor adoptate ca urmare a aprobării Raportului
de control al Inspecţiei Judiciare nr. 2788/1J/224/S1J/2011 privind
analiza dosarelor de mare corupţie din perspectiva
managementului de caz; în prezent, se desfăşoară activitatea de
analiză a datelor comunicate de conducerile judiciare ale curţilor
de apel şi instanţei supreme cu privire la situaţia dosarelor de mare
corupţie, activitatea de monitorizare vizând situaţia aferentă
semestrului I 2014, precum şi modalitatea de implementare a
măsurilor dispuse prin Hotărârea Secţiei pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 651 din 19 iunie 2014;
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- Continuarea monitorizării situaţiei dosarelor cu vechime
între 5 şi 10 ani cu privire la modul de respectare a dispoziţiilor
legale ce privesc soluţionarea cu celeritate a cauzelor; activitatea
de monitorizare se realizează în baza datelor comunicate de către
conducerile judiciare ale curţilor de apel, cu o frecvenţă
semestrială. În perioada de referinţă a fost finalizat raportul
cuprinzând rezultatul activităţii de monitorizare a dosarelor cu o
vechime între 5-10 ani, la nivelul tuturor curţilor de apel şi
instanţelor arondate, la nivelul anului 2013 (Raportul nr.
4081/IJ/2741/DIJ/2013). Totodată, în prezent, se desfăşoară
activitatea de analiză a datelor comunicate de conducerile
judiciare ale curţilor de apel cu privire la situaţia dosarelor cu o
vechime între 5-10 ani, activitatea de monitorizare vizând situaţia
aferentă semestrului I 2014;
- Monitorizarea situaţiilor în care instanţele judecătoreşti
au constatat încetarea de drept a măsurii arestării preventive;
activitatea de monitorizare presupune analiza semestrială a
datelor comunicate de conducerile curţilor de apel şi efectuarea de
verificări punctuale în situaţia în situaţia în care s-au identificat
astfel de cazuri. Activitatea de monitorizare se desfăşoară
semestrial, în baza relaţiilor comunicate de conducerile judiciare
ale curţilor de apel, în prezent desfăşurându-se activitatea de
analiză a datelor aferente semestrului I 2014.

respectiv mai vechi de 1 an de la data sesizării, în anumite
categorii de infraciuni precum supunere la rele tratamente,
purtare abuzivă, cercetare abuzivă, ultraj etc.
- Control privind dosarele mai vechi de 2 ani de la data
sesizării, aflate în curs de soluionare.

Direcia de inspecie judiciară pentru procurori
- Control privind verificarea măsurilor luate de procurori şi
conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public în vederea
soluţionării dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării;
- Control privind verificarea eficienţei manageriale şi a
modului de îndeplinire a atribuţiilor ce decurg din legi şi
regulamente de către conducerea parchetelor (Bacău, Braşov,
Tulcea, Constanţa, Timiş, PÎCCJ);
- Control privind verificarea aspectelor de practică a
parchetelor în ceea ce priveşte înregistrarea dosarelor penale în
care instanţele de judecată au pronunţat soluţii definitive de
achitare în temeiul dispoziţiilor art. 10 lit. c din vechiul Cod de
procedură penală;
- Control privind verificarea modalităţilor de remediere a
deficienţelor constatate în urma rapoartelor anterioare de control;
- Control privind verificarea măsurilor luate de procurori şi
conducerile parchetelor, în vederea soluţionării dosarelor mai
vechi de 1 an de la data sesizării, având ca obiect plângeri penale
formulate de Curtea de Conturi a României;
- Control privind verificarea, potrivit competenţelor
conferite de lege, în ceea ce priveşte respectarea normelor de
procedură în efectuarea urmăririi penale sau a supravegherii
cercetărilor penale în cauzele privind pe inculpatul S.A.
instrumentate în perioada 2006 la zi, inclusiv din perspectiva
respectării termenelor rezonabile, precum şi pentru efectuarea
unei analize a modalităţilor de sesizare în aceste cauze;
- Control tematic având ca obiect verificarea dosarelor
penale, în care au fost dispuse soluţii de netrimitere în judecată, în
anii 2013 şi 2014, urmare intervenţiei prescripţiei răspunderii
penale (Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare);
- Control privind verificarea măsurilor luate în vederea
soluţionării dosarelor cu autori necunoscuţi, mai vechi de 5 ani,

Din perspectiva rolului Consiliului Superior al
Magistraturii, o atenţie deosebită a fost acordată activităţii de
formare profesională inţială, dar mai ales continuă a magistraţilor
şi a grefierilor (proiectele cu finanţare europeană şi internaţională),
situaiei resurselor umane, precum şi eficientizării activităţii
instanelor şi a parchetelor (redistribuirea posturilor, proiectul
privind evaluarea sistemului judiciar şi a previziunilor de ocupare a
posturilor etc.).
Principalele activităi de formare continuă pentru
magistrai, din perioada de referinţă au fost următoarele:
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Activitatea de monitorizare:
- Monitorizarea dosarelor mai vechi de 1 de la data
sesizării având ca obiect infracţiunile săvârşite în legătură cu
procedurile de desfăşurare a achiziţiilor publice, inclusiv a
măsurilor dispuse pentru recuperarea prejudiciilor;
- Monitorizarea dosarelor mai vechi de 1 an de la data
sesizării, având ca obiect săvârşirea infracţiunilor de spălare de
bani prevăzute de art. 29 şi 31 din Legea nr. 656/2002, republicată,
corupţie prevăzute de art. 254-257 Cod penal şi din Legea nr.
78/2000, conflict de interese prevăzută de art. 253 1 Cod penal şi
evaziune fiscală prevăzută de Legea nr. 241/2005;
- Monitorizarea dosarelor mai vechi de 2 ani de la data
sesizării, aflate în curs de soluţionare.
PUNEREA ÎN APLICARE A CODURILOR CIVIL
ŞI PENAL; EVALUARE, ETAPE VIITOARE:
LEGISLATIVE, ADMINISTRATIVE, ORGANIZA IONALE

• Pregătirea magistraţilor în privinţa modificărilor
legislative majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea în
vigoare a noilor coduri:
Ø Seminar comun INM-SNG ”Drept procesual civil”, 30
septembrie - 2 octombrie 2014, Sovata - 12 judecători și 12 grefieri
Ø Seminar ”Drept procesual civil - Executare silită”, 4-5
noiembrie 2014, București - 23 judecători și 2 reprezentaniANP
Ø Seminar ”Drept procesual civil. Căi de atac Asigurarea unei practici judiciare unitare” - seminar transmis
online, pe bază de parolă - 17-18 noiembrie 2014, București - 24
judecători și 2 reprezentaniANP
Ø Seminar ”Practică neunitară în materie civilă. Drept
civil”- 26-27 noiembrie 2014, București - 23 judecători
• Proiectului româno-elveian “Asistenţă pentru
consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”
Ø În perioada iunie - iulie 2014, în cadrul proiectului
menţionat au fost organizate 14 seminarii la nivel descentralizat, în
coordonarea INM, la care au participat 359 magistrai (243
judecători şi 116 procurori), detaliate în Anexa 4

Ø Totodată, în cadrul Mecanismului Financial Elveţian,
Comitetul Director a aprobat extinderea perioadei de
implementare cu 1 an, urmând a fi organizate 6 noi activităţi în
domeniul micii corupţii.
• Formarea magistraţilor în domeniul luptei
anticorupţie împotriva infracţiunilor economico-financiare şi
de corupţie
În cadrul proiectului „ Îmbunătăţirea capacităţii
judecătorilor şi procurorilor români în lupta împotriva corupţiei şi a
criminalităţii economice şi financiare” derulat în perioada 20132015 și co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei prin
intermediul Contribuţiei Elveţiene pentru Uniunea Europeană
extinsă, au fost organizate următoarele activităi:
- la nivel descentralizat - au fost organizate 3 seminarii la
care au participat 60 magistrai (15 judecători și 45 procurori), așa
cum rezultă din statistica de mai jos:
ü 16-17 iunie 2014, PCA Galai - 28 magistrai (7
judecători și 21 procurori);
ü 30 iunie - 01 iulie 2014, PCA Bacău - 18 magistrai (4
judecători și 14 procurori);
ü 3-4 iulie 2014, PCA Oradea 14 magistrai (4
judecători și 10 procurori).
ü în luna septembrie au fost organizate alte 2 seminarii
la Pitești (29-30 septembrie 2014) și Cluj (22-23
septembrie 2014)
ü 4 seminarii cu tema Combaterea corupţiei şi a
criminalităţii economico-financiare
ü în luna noiembrie 2014 au fost organizate 2 seminarii
cu tema Combaterea corupţiei şi a criminalităţii
economico-financiare
- la nivel centralizat au fost organizate 3 seminarii cu tema
Aspecte teoretice şi practice referitoare la instituţiile juridice din
noile coduri penale.
Ø În cadrul proiectului ”Fraudarea fondurilor naionale și
europene: o abordare penală și administrativă”, coordonat de
către Freedom House România, au fost organizate următoarele
activităi:
a)03 - 05 septembrie 2014, Constana - 15 participani (9
judecători și 6 procurori)
b)17-19 septembrie 2014, Slobozia - 9 judecători
c)08-10 octombrie 2014, Craiova - 10 judecători
d)15-17 octombrie 2014, Pitaru (Dâmbovia) - 10
judecători.
Ø Seminarul cu tema “Confiscarea extinsă: cât
recuperăm?”-10-12 sept.2014, Constanţa, organizat în cadrul
proiectului “Susţinerea confiscării extinse şi recuperării
prejudiciului în România“ (în colaborare cu Fundaţia Freedom
House România) - 10 judecători
• Proiecte în cadrul în cadrul Mecanismului Financiar
Norvegian
Ø Începând din luna martie2014, Consiliul Superior al
Magistraturii, în calitate de promotor de proiect, implementează
două proiecte:

Ø “Consolidarea capacităţii sistemului judiciar din
România de a face faţă noilor provocări legislative şi
instituţionale/Strengthening the capacity of the Romanian judicial
system to face new legislative and institutional challenges”, având
ca principal obiectiv asigurarea resurselor necesare derulării
activităţilor de formare profesională în domeniul noilor coduri şi a
altor domenii de interes;
Ø Conferinţă de lansare în data de 29 mai 2014
Ø Activităi derulate în perioada 1 iunie - 30 noiembrie 2014
v Output 1.1 - Noile Coduri - în perioada septembrie noiembrie 2014, INM a organizat la nivel descentralizat un număr
total de 53 de seminarii în domeniul noilor coduri, numărul de
participani fiind de aproximativ 25 pentru fiecare seminar (18
seminarii fiind organizate în luna septembrie și 19 în luna
octombrie a.c.);
v Output 2.1. - Unificarea jurisprudenei - În perioada 67 octombrie 2014, a fost organizată la București, prima Conferină
cu tema ”Practica neunitară - noul Cod penal și noul Cod de
procedură penală, la care au fost invitai 67 participani, din care:
25 judecători, 25 procurori, 6 avocai și 11 grefieri; În perioada 3-4
noiembrie 2014, a fost organizată la București, Conferina privind
aspecte de practică neunitară intervenite de la intrarea in vigoare a
Noului Cod penal şi Noului Cod de procedură penală, la care au
fost invitai 70 participani, din care: 29 judecători, 30 procurori, 6
avocai și 5 grefieri
v Output 2.2. CEDO. În perioada de referinţă au fost
organizate 9 seminarii în domeniul jurisprudenei CEDO, cu
participarea unui număr de aproximativ 25 de magistraţi/ seminar.
v Output 2.3. În domeniul managementului judiciar
pentru magistraii cu funcii de conducere și directorii economici de
la nivelul instanelor și parchetelor au fost organizate următoarele
activităi:
• 2 seminarii de formare a formatorilor în domeniul
Managementului Judiciar au fost organizate la București, activităi
la care au participat 27 magistrai (25 judecători și 2 procurori) ,
după cum urmează:
ü 2-6 iunie 2014 - 15 magistrai (14 judecători și 1
procuror)
ü 23-27 iunie 2014 - 12 magistrai (11 judecători și 1
procuror)
• Workshop-uri cu tema Management judiciar pentru
magistrai cu funcii de conducere si manageri economici au fost
organizate pentru 59 judecători și 52 manageri economici, după
cum urmează:
ü 10-11 iunie 2014, Bucureşti - 13 judecători și 14
manageri economici
ü 19-20 iunie 2014 Cluj - 13 judecători și 14 manageri
economici
ü 8-9 septembrie 2014, Timișoara - 12 judecători și 11
manageri economici
ü 6-7 octombrie 2014 Iași - 10 judecători și 5 manageri
economici
ü 30-31 octombrie 2014, Brașov - 11 judecători și 8
manageri economici
v Output 2.4. În domeniul eticii și deontologiei
profesionale au fost organizate următoarele activităi:
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• Al doilea seminar de formare a formatorilor cu tema
Etică și deontologie judiciară a fost organizat la București, în
perioada 04-05 septembrie 2014 - 10 magistrai (6 judecători si 4
procurori), 3 inspectori Inspecia Judiciară și 2 grefieri
• 5 seminarii cu tema Etică și deontologie profesională au
fost organizate la Bucureşti pentru 129 magistrai (98 judecători și
30 procurori, 1 magistrat asistent), după cum urmează:
ü 2-3 iunie 2014 - 14 judecători și 8 procurori
ü 5-6 iunie 2014 - 13 judecători și 5 procurori
ü 12-13 iunie 2014 - 16 judecători și 3 procurori
ü 16- 17 octombrie - 24 de judecători şi 3 procurori.
În perioada 30 iunie - 4 iulie 2014, INM a organizat la
Sovata a 11-a Ediie a Școlii de Vară cu tema Etică și deontologie aciune inclusă în Catalogul EJTN - la care au participat 19
magistrai (10 judecători și 9 procurori), precum și 1 judecător
din Lituania și 1 magistrat din Slovenia.
v Output 2.5. în domeniul medierii, în perioada de
referinţă a fost organizată o conferină în perioada 13-14
noiembrie 2014, București - 90 participani (50 judecători, 18
procurori, 15 mediatori și 7 reprezentani ai instituiilor partenere).
Ø ”Îmbunătăţirea accesului la justiţie. O abordare
integrată cu accent pe populaţia de etnie rromă şi alte categorii
vulnerabile/Improving access to justice for Roma and other
vulnerable groups. An integrated approach”, având ca principal
obiectiv îmbunătăţirea accesului la justiţie al categoriilor
vulnerabile, în cadrul Programului RO 24 „Dezvoltarea capacităţii
instituţionale şi cooperarea în domeniul judiciar” aferent
Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014;
o Conferinţă de lansare în data de 6 iunie 2014;
o Au fost organizate două misiuni de evaluare în cadrul
Proiectului dedicat accesului la justiţie pentru categoriile
vulnerabile
• A continuat implementarea celor 6 proiecte cu finanţare
din partea Uniunii Europene, în cadrul programelor specifice
Justiţie Civilă, respectiv Justiţie Penală.
• De asemenea, trebuie menionate referinele pozitive
ale activităţii de formare profesională pentru magistraii români
așa cum rezultă din Raportul European Judicial training 20142.
Totodată, având în vedere preocuparea constantă a
Consiliului Superior al Magistraturii pentru buna implementare a
dispoziiilor noilor coduri, au fost derulate o serie de activităi şi au
fost adoptate măsuri de monitorizare, atât în cadrul comisiei interinstituţionale înfiinate în acest sens, dar şi în activitatea curentă a
Consiliului, inclusiv din perspectiva activităţii de unificare a
practicii judiciare. Insistând pe tematica unificării jurisprudenei,
deopotrivă obiectiv al reformei justiţiei şi modalitate de
îmbunătăţire a calităţii actului de justiţie, dar şi a încrederii publice
în justiţie, deşi, prin excelenţă, una dintre atribuţiile instanţei
supreme, Consiliul a susţinut constant acest obiectiv, contribuţia
2

2014 report on European judicial training

8

sa în acest sens înscriindu-se pe două coordonate, facilitarea
accesului la jurisprudenţa instanţelor şi, respectiv, asigurarea
formării profesionale prin intermediul INM;
În ceea ce priveşte activitatea privind monitorizarea
implementării noilor dispoziţii, câteva dintre cele mai importante
măsuri promovate în acest sens sunt prezentate în continuare:
Ø Prin Hotărârea nr. 1215/6 noiembrie 2014 Plenul CSM
a aprobat propunerea privind înfiinarea unei Comisii interinstituionale pentru monitorizarea aplicării noilor coduri, precum şi
componena acesteia şi a grupului de lucru care își va desfășura
activitatea în ambele materii. Comisia a fost înfiinţată în
continuarea activităţii grupului de lucru inter-instituţional care a
funcţionat în perioada iunie - noiembrie 2014.
Ø În şedinţa din 8 decembrie 2014 a Comisiei 1 privind
Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea
activităţii acesteia şi creşterea performanei judiciare, integritatea
şi transparenţa sistemului judiciar, a fost pusă în discuie
necesitatea efectuării unei analize a impactului implementării şi
aplicării noilor coduri. Din această perspectivă se va aprecia supra
oportunităii unor modificări legislative, dar şi a stabilirii
necesarului de resurse umane.
Ø Întâlnirea reprezentanţilor Consiliului Superior al
Magistraturii cu preşedinţii secţiilor de contencios administrativ și
fiscal de la Înalta Curte de Casaie și Justiie și curţile de apel, a
fost organizată la Suceava în perioada 23-24 octombrie 2014. La
întâlnire au participat, ministrul justiiei, 2 membri CSM, 1
judecător - formator INM, 2 judecători de la ÎCCJ, precum și 23
judecători. De asemenea, în perioada 27-28 noiembrie a avut loc
la Curtea de apel Bucureşti întâlnirea preşedinţilor de secţii penale
de la curţile de apel, la care au participat 3 membri CSM,
reprezentanţi ai DLDC de la CSM, dar şi de la MJ şi ICCJ
(preşedintele şi vicepreşedintele);
Aceste întâlniri urmăresc uniformizarea practicii judiciare
la nivelul instanelor pe diferite materii (contencios administrativ si
fiscal, penal si procedura penala, procedura civila, civil, insolventa
si litigii cu profesioniști), se discuta pe probleme ridicate in fata
instanelor, se discuta si se ajung la soluii uniforme. In plus,
minutele sunt transmise tuturor instanelor, sunt puse pe site-ul
INM (spre exemplu, http://www.inm-lex.ro/fisiere/d_758/Minuta%
20intalnire%20contencios%20administrativ%20Suceava,%20oct
ombrie%202014.pdf), dar si pe EMAP-ul CSM, unde au acces toi
judecătorii. De asemenea, au avut loc două întâlniri ale
președinilor de judecătorii reședină de jude, una la Cluj in iunie
a.c. si de la Govora din 17 noiembrie 2014, unde au participat 7
membri aleși CSM, judecători. Nu în ultimul rând, tot cu
participarea judecătorilor membri CSM - aproape toată secia, în
perioada 2-3 octombrie a.c. la Tribunalul Bucureşti întâlnirea
președinilor tribunalelor din ţară. Prin întâlnirile managementului
instanelor se urmăreşte uniformizarea nu numai jurisdicională,
dar şi administrativă, inclusiv pe circuitul administrativ al dosarelor,
resurse umane, resurse financiare; au participat şi reprezentani ai

MJ (la Bucureşti chiar ministrul, la Cluj si Govora secretari de stat
de la MJ).
SITUAŢIA RESURSELOR UMANE
• Mobilitatea resurselor umane în perioada iunienoiembrie 2014, la instanţe
În situaţia prezentată au fost avute în vedere acţiunile
şi măsurile finalizate în perioada de referinţă, fără a fi incluse
cele aflate în derulare.
Ø În data de 27 noiembrie 2014, Plenul CSM a aprobat
Evaluarea resurselor umane pe perioada 2015-2016, unde s-a
arătat dinamica posibilă a resurselor umane pe stadiul
implementării noilor coduri.
Ø Numiri în funcţie
După alocarea la finele lunii iunie 2014 a 100 de posturi
vacante la judecătorii, pentru absolvenţii Institutului Naţional al
Magistraturii, promoţia 2012-2014, au fost ocupate cele 100 de
posturi de judecător la judecătorii, prin numirea în funcţia de
judecător stagiar a absolvenţilor INM, începând cu data de
15.07.2014.
În şedinţa 27.11.2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a
propunerilor de numire în funcţia de judecător a 26 de candidaţi de
la concursul de admitere în magistratură organizat în perioada 1
iulie - 16 octombrie 2014.
Totodată, s-a hotărât înaintarea către Preşedintele
României a propunerilor de reîncadrare a 2 foşti judecători.
De asemenea, în aceeaşi şedinţă, au fost aprobate 10
cereri de numire a unor procurori în funcţia de judecător, urmând
ca numirea efectivă a acestor persoane în funcţia de judecător să
opereze la momentul emiterii decretului Preşedintelui României
Ø Numiri în funcţii de conducere (prin concurs)
După finalizarea concursului/examenului pentru numirea
în funcţii de conducere a judecătorilor de la curţile de apel,
tribunale, judecătorii, organizat în perioada 28 martie - 25 iunie
2014, au fost ocupate 70 de funcţii de conducere la nivelul
instanţelor (10 funcţii de conducere la curţile de apel, 26 de funcţii
de conducere la tribunale şi 34 de funcţii de conducere la
judecătorii), începând cu data de 01.07.2014, respectiv
01.09.2014 într-un singur caz.
Ø Numiri în alte funcţii de conducere
În perioada de referinţă, Secţia pentru judecători a
Consiliului Superior al Magistraturii a numit în funcţia de
preşedinte de secţie un număr de 17 judecători , din care:
- 4 judecători la nivelul judecătoriilor ;
- 11 judecători la nivelul tribunalelor;
- 2 judecători la nivelul curţile de apel.
În perioada 31 octombrie - 1 decembrie 2014, Secţia
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a numit în
funcţia de preşedinte de secţie un număr de 6 judecători, din care :

- 1 judecător la nivelul judecătoriilor ;
- 5 judecători la nivelul tribunalelor;
Ø Promovarea în funcţia de judecător la Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie
Începând cu data de 01.07.2014, au fost ocupate 5 de
posturi la instanţa supremă, ca urmare a concursului de
promovare în funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, organizat în perioada 6 ianuarie - 6 iunie 2014.
Ø Promovări în funcţii de execuţie
Urmare concursului de promovare în funcţii de execuţie,
organizat la data de 1 iunie 2014, au fost ocupate 63 de posturi de
judecător la instanţele de control judiciar (15 posturi la curţile de
apel şi 48 posturi la tribunale), începând cu data de 01.07.2014.
De asemenea, până la acest moment, s-a dispus ocuparea, prin
procedura valorificării rezultatelor acestui concurs, a 13 posturi (7
posturi la curţile de apel şi 6 posturi la tribunale), începând cu data
de 01.11.2014.
În perioada de referinţă s-a dispus ocuparea a 4 posturi ( 1
post la curţile de apel şi 3 posturi la tribunale), începând cu data de
01.01.2015, prin procedura valorificării rezultatelor concursului de
promovare în funcţii de execuţie, organizat la data de 1 iunie 2014.
Ø Transferuri
În sesiunea din luna septembrie 2014, Secţia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat un
număr de 35 de cereri de transfer, după cum urmează:
- 17 cereri formulate de judecători de la nivelul judecătoriilor;
- 16 cereri formulate de judecători de la nivelul tribunalelor
- 2 cereri formulate de judecători de la nivelul curţilor de apel.
În sesiunea din luna octombrie 2014, Secţia pentru
judecători a aprobat un număr de 26 de cereri de transfer, după
cum urmează:
- 17 cereri formulate de judecători de la nivelul judecătoriilor;
- 8 cereri formulate de judecători de la nivelul tribunalelor;
- 1 cerere formulată de judecători de la nivelul curţilor de
apel.
Cu trei excepţii (reprezentate de transferurile dispuse
începând cu data de 15.12.2014, respectiv data de 01.02.2015),
transferurile menţionate mai sus operează în perioada de
referinţă.
În sesiunea din luna noiembrie 2015, Secţia pentru
judecători a aprobat un număr de 21 de cereri de transfer,
începând cu data de 01.01.2015, după cum urmează:
- 17 cereri formulate de judecători de la nivelul judecătoriilor;
- 4 cereri formulate de judecători de la nivelul tribunalelor.
În aceeaşi şedinţă din data de 20 noiembrie 2015, Secţia
pentru judecători a mai dispus transferul a 2 judecători ca urmare a
numirii într-o funcţie de conducere la o altă instanţă, începând cu
data de 01.12.2014, respectiv ca urmare a încetării mandatului
funcţiei de conducere, începând cu data de 15.07.2015.
În situaţia posturilor nu au fost avute în vedere
transferurile ce vor opera cu data de 15.12.2014 şi nici cele din
anul 2015.
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Prin HG nr. 973 din 4 noiembrie 2014 privind stabilirea
numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, a fost suplimentat numărul de posturi alocate instanţei
supreme, printre altele, cu 5 posturi de grefier.
Ø Măsuri privind eficientizarea activităţii instanelor
v Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 957/26.08.2014, s-a acordat aviz conform pentru
redistribuirea a 15 posturi vacante de judecător între judecătorii.
În aceeaşi şedinţă, prin Hotărârea nr. 920/2014, Plenul a
avizat favorabil, cu observaţii, proiectul de Hotărâre a Guvernului
privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie, prin care s-a prevăzut suplimentarea
numărului de posturi alocate instanţei supreme cu 1 post de
judecător, 8 posturi de magistrat-asistent şi 5 posturi de grefier.

Ø Eliberări din funcţie
În intervalul 1 iunie 2014 30 noiembrie 2014 au fost
eliberaţi din funcţie 51 de judecători la toate gradele de jurisdicţie,
din care :
44 prin pensionare;
3 prin demisie;
4 ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea
unei infracţiuni
La acestea se mai adaugă 3 vacantări, ca urmare a
decesului unor judecători.
În şedinţa 27.11.2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a hotărât înaintarea către Preşedintele României a
propunerii de eliberare din funcţie a unui judecător şi de numire în
funcţia de procuror.
Trendul eliberărilor din funcţie s-a menţinut relativ
constant faţă de aceeaşi perioadă din anul 2013.
Ø Personal auxiliar de specialitate
Urmare concursului de admitere la Şcoala Naţională de
Grefieri din data de 11 mai 2014, au fost ocupate 142 de locuri, din
care 140 scoase la concurs (90 de locuri alocate pentru instanţele
judecătoreşti şi 50 pentru parchete) şi 2 posturi suplimentate cu
ocazia validării concursului.
Prin Hotărârea nr. 1107/16.10.2014, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind suplimentarea numărului maxim de posturi
pentru instanţele judecătoreşti, prin care s-a prevăzut majorarea
numărului de posturi de personal auxiliar de specialitate cu 92 de
posturi.
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v Prin Hotărârea nr. 1133/21.10.2014, Secţia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
procedura de urmat în vederea redistribuirii de posturi de
judecători, respectiv:
1. Stabilirea, la începutul fiecărui an, a listei instanţelor la
care se pot reduce schemele de judecători, în funcţie de criteriile
avute în vedere şi până în prezent în practica CSM , potrivit
Hotărârii Plenului CSM nr. 1114/2013.
2. Indisponibilizarea postului vacant în vederea analizării
situaţiei pentru o perioadă de maxim 1 lună.
3. Stabilirea unui termen de recomandare de cel mult 1
lună de la momentul indisponibilizării postului vacant până la
acordarea avizului conform pentru reducerea schemei sau, după
caz, până la revizuirea de către Plen a măsurii de indisponibilizare.
4. Analiza situaţiei instanţei de la care se propune
reducerea schemei.
5. Reducerea schemei sau revenirea asupra măsurii de
indisponibilizare, în funcţie de rezultatul analizei efectuate în
etapa a 4-a.
v În şedinţa din 27 noiembrie 2014, Plenul CSM aprobat
nota referitoare la Evaluarea asupra sistemului judiciar actual şi
asupra previziunilor de ocupare a posturilor de judecător în
perioada 2014-2016, în contextul intrării în vigoare a noilor coduri.
• Mobilitatea resurselor umane în perioada iunieoctombrie 2014, la parchete
Ø Numiri în funcţie
Începând cu data de 15.07.2014, au fost numiţi în funcţia
de procuror stagiar un număr de 100 absolvenţii ai Institutului
Naţional al Magistraturii, promoţia 2012-2014.
Ø Numiri în funcţii de conducere (prin concurs)
După finalizarea concursului/examenului pentru numirea
în funcţii de conducere a procurorilor de la parchetele de pe lângă
curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 28
martie - 25 iunie 2014, au fost ocupate 67 de funcţii de conducere
la nivelul parchetelor (9 funcţii de conducere la parchetele de pe
lângă curţile de apel, 21 de funcţii de conducere la parchetele de

pe lângă tribunale şi 37 de funcţii de conducere la parchetele de pe
lângă judecătorii), începând cu data de 15.07.2014.
Prin Hotărârea nr. 960/10.09.2014, Plenul a aprobat
organizarea unui concurs sau examen, în perioada 12 septembrie
- 04 decembrie 2014, pentru ocuparea unui număr de 140 de
funcţii vacante de procuror general, procuror general adjunct, prim
procuror şi prim procuror adjunct la parchetele de pe lângă curţile
de apel, tribunale şi judecătorii.

- 3 cereri formulate de procurori de la nivelul parchetelor
de pe lângă tribunale;
- 1 cerere formulată de un procuror de la nivelul
parchetelor de pe lângă curţile de apel;
- 2 transferuri în funcţia de procuror militar.
La soluţionarea cererilor de transfer s-au avut în vedere, în
special, deficitul de personal şi volumul de activitate la unităţile la
care s-au solicitat transferurile.

Ø Numiri în alte funcţii de conducere (procurori şef
secţie/serviciu/birou)
În perioada de referinţă, Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a numit în funcţia de procuror
şef secţie/serviciu/birou un număr de 21 de procurori, din care:

Ø Eliberări din funcţie
În perioada iunie 2014 noiembrie 2014 au fost eliberaţi din
funcţie 28 de procurori la toate gradele de jurisdicţie, din care:
prin demisie: 2
prin pensionare: 23
eliberare ca urmare a condamnării definitive: 3

- 2 procurori la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale;
- 5 procurori la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de
apel;
- 10 procurori la nivelul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
- 4 procurori la nivelul Direcţiei NaţionaleAnticorupţie
Ø Numiri în structuri speciale - Direcţia Naţională
Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism
În perioada de referinţă, Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a avizat numirea a 13 procurori
în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi, respectiv, 14 procurori
în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism.
Ø Promovări în funcţii de execuţie
Urmare concursului de promovare în funcţii de execuţie,
organizat la data de 1 iunie 2014, au fost ocupate 67 de posturi de
procuror (12 posturi la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 55
de posturi la parchetele de pe lângă tribunale), începând cu data
de 01.07.2014.
Ø Transferuri
În sesiunea din septembrie 2014, Secţia pentru procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat un număr de 21 de
cereri de transfer, după cum urmează:
- 13 cereri formulate de procurori de la nivelul parchetelor
de pe lângă judecătorii;
- 5 cereri formulate de procurori de la nivelul parchetelor
de pe lângă tribunale;
- 3 cereri formulate de procurori de la nivelul parchetelor
de pe lângă curţile de apel.
La soluţionarea cererilor de transfer s-a avut în vedere, în
special, deficitul de personal şi volumul de activitate la unităţile la
care s-au solicitat transferurile.
În şedinţa din 20 noiembrie 2014, Secţia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat un număr de 26
cereri de transfer, după cum urmează:
- 20 cereri formulate de procurori de la nivelul parchetelor
de pe lângă judecătorii;

Ø Personal auxiliar de specialitate
În şedinţa din 16.10.2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre de Guvern
privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Ministerul
Public cu 50 de posturi de personal auxiliar de specialitate.
În luna decembrie 2014 a avut loc repartiţia pe posturi a
celor 50 de absolvenţi ai Şcolii Naţionale de Grefieri.
Ø Măsuri privind eficientizarea activităţii parchetelor
În şedinţa din 16.10.2014, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a acordat aviz conform pentru modificarea statului de
funcţii şi de personal al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, ca urmare a modificărilor operate în structura
acestuia prin noul Regulament de ordine interioară al parchetelor.
Reconfigurarea statului de funcţii şi de personal al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
constat în modificări structurale prin înfiinţarea unor noi servicii şi
reorganizarea unor compartimente.
Ø Concursuri şi examene
• Concursul pentru numire în funcţiile de conducere
Gradul de ocupare a functiilor de
conducere la judecatori
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• Concursul de admitere la Institutul Naţional al
Magistraturii
a.Locuri scoase la concurs:
- 80 - auditori justiţie, viitori judecători stagiari;
- 80 - auditori justiţie, viitori procurori stagiari.
b.Candidaţi înscrişi: 4.073.
c.Candidaţi admişi:
- 80 - auditori justiţie, viitori judecători stagiari;
- 80 - auditori justiţie, viitori procurori stagiari.
În şedinţa din data de 27 noiembrie 2014, Plenul a dispus
validarea rezultatelor concursului de admitere la INM şi declararea
ca admişi a 158 de candidaţi care au fost admişi la probele de
concurs şi îndeplinesc condiţiile de a fi apt din punct de vedere
psihologic, medical şi îndeplinesc condiţia de bună reputaţie.
Prin Hotărârea nr.1254/20.11.2014, Plenul a aprobat
calendarul estimativ al concursurilor şi examenelor ce se vor
organiza în anul 2015.

Gradul de ocupare pe categorii de functii
de conducere la judecatori
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• Concursul de admitere în magistratură în condiţiile
art.33 alin.1 din Legea nr.303/2004 ( pentru persoanele cu cel
puţin 5 ani vechime în funcţiile de specialitate juridică
prevăzute de lege)
a.Locuri scoase la concurs:
- 26 - judecători;
- 10 - procurori.
b.Candidaţi înscrişi: 1.007.
c.Candidaţi admişi:
- 26 - judecători;
- 10 - procurori.
• Examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor
stagiari

Presedinte
Posturi anuntate

Vicep.
Posturi ocupate

a. Candidaţi înscrişi:
- 100 - judecători stagiari;
- 98 - procurori stagiari;
- 4 - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
b. Candidaţi prezenţi la probele scrise:
- 100 - judecători stagiari;
- 98 - procurori stagiari;
- 3 - personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
REFORMA SISTEMULUI JUDICIAR - INI IATIVE
CURENTE
În concret trebuie amintite măsurile întreprinse de CSM
privind eficientizarea activităţii instanţelor, promovate în cadrul
activităţii grupului de lucru pe tema eficienţei activităţii instanelor
care a continuat şi a nuanat proiectul grupului de lucru privind
volumul de lucru al instanţelor; activitatea din cadrul a cestui
proiect şi concluziile stabilite inclusiv cu implicarea instanţelor, sau reflectat în Raportul intermediar.
De amintit este şi proiectul STATISEcris, deopotrivă
aplicaie de statistică judiciară şi instrument de management
judiciar.
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Totodată, trebuie menionate concluziile Raportului
sondajului de opinie referitor la impactul proiectului Reforma
sistemului judiciar, aprobat de Plenul CSM în şedinţa di 27
noiembrie, precum şi implicarea Consiliului în colaborarea cu
instituia omologă din Olanda în derularea proiectului privind
„îmbunătăirea eficienei şi calităii sistemului judiciar cu accent pe
o alocare echilibrată a resurselor printr-un management judiciar
adecvat”, dar şi în Proiectul privind „integritatea sistemului
judiciar”.
Încă de la iniierea proiectului privind elaborarea Strategiei
pentru dezvoltarea sistemului judiciar 2015-20120 sub
coordonarea Ministerului Justiţiei, Consiliul Superior al
Magistraturii s-a implicat activ, iniiind propuneri de activităi şi
măsuri de îndeplinit în realizarea obiectivelor propuse. Recent,
prin hotărârea nr. 1053/23 septembrie 2014, Plenul CSM a
aprobat proiectul Strategiei, în forma transmisă de Ministerul
justiiei cu observaţii.
RELAŢIA CU PROFESIILE JURIDICE
ŞI SOCIETATEA CIVILĂ
În contextul implementării dispoziţiilor noilor coduri, în
perioada de referinţă au continuat întâlnirile de lucru cu judecătorii
şi procurorii în ţară, dar au avut loc şi întâlniri în cadrul interinstituional; astfel, în data de 2 decembrie 2014, reprezentanţii
CSM au participat la reuniunea Comisiei inter-instituionale pentru
monitorizarea implementării şi aplicării noilor coduri organizată la
Ministerul Justiţiei.
Totodată, reprezentanţii CSM au luat parte la conferinele
organizate în implementarea, de către CSM, a proiectelor cu
finanţare internaţională în materia noilor coduri, cu participarea
reprezentanilor tuturor profesiilor juridice, inclusiv avocai şi notari.
De asemenea, în perioada de referinţă au fost organizate
întâlniri cu reprezentanţii Barourilor (întâlnirea din 9-10 octombrie
2014 cu decanii Barourilor din raza Curţii de Apel Craiova,
întâlnirea din 29 septembrie a.c. cu reprezentanţii UNBR) pe teme
legate atât de aplicarea noilor coduri dar şi pe teme legate de
raporturile dintre magistraţi şi avocai în același context.
Trebuie menionat ă preocuparea CSM pentru
eficientizarea activităţii sistemului judiciar şi pentru creşterea
încrederii în justiţie, context în care au fost lansate, cu ocazia Zilei
Justiţiei Civile (Ziua Ușilor Deschise) Ghidurile practice modele
de cereri pentru justiiabili în materie civilă şi penală, elaborate în
cadrul Programului de cooperare elveiano-român.
De asemenea, trebuie notate preocupările CSM pentru
dialogul cu reprezentanţii societăii civile pe teme de rezonană
pentru realitatea social juridică; astfel, recent, în data de 4 decembrie
a.c., la sediul CSM a fost organizată o întâlnire cu reprezentanţii
Reţelei organizaiilor non-guvernamentale din România implicate în
prevenirea şi combaterea violenei asupra femeilor.
MĂSURI FERME ÎMPOTRIVA CORUPŢIEI
În cursul anului 2014, Consiliul Superior al Magistraturii a
continuat politica de tolerană zero împotriva actelor de corupţie
manifestate în sistemul judiciar.

Aceste măsuri s-au concretizat în următoarele:
• Măsuri împotriva actelor de corupţie în sistemul judiciar
(încuviinarea măsurilor preventive, suspendări); Transparenţa în
luarea acestor măsuri;
• Pronunarea unei hotărâri de principiu privind faptele de
corupţie în sistemul judiciar;
• Luarea unor poziii publice ferme de condamnare a
actelor de corupţie în cadrul sistemului;
• Participarea activă la acţiuni publice privind combaterea
corupţiei;
• Desfășurarea de controale specifice de către Inspecţia
Judiciară;
• Desfășurarea unor activităi de formare a magistraţilor
în acest domeniu;
• Analiza Raportului UEAnticorupţie 2014;
• Susinerea întăririi capacităţii instituionale a DNA;
• Participarea în cadrul Strategiei NaţionaleAnticorupţie.
PERSPECTIVE 2015 - 2016
În considerarea recomandărilor Comisiei Europene,
respectiv a măsurilor propuse în cadrul Planului de acţiuni al
Consiliului, trebuie subliniată preocuparea constantă a CSM
privind îndeplinirea rolului său constituional de garant al
independenţei justiţiei, precum şi pentru monitorizarea
implementării dispoziţiilor noilor coduri, a eficientizării activităţii
instanţelor şi parchetelor, dar şi privind implementarea Strategiei
pentru Dezvoltarea sistemului judiciar şi continuarea luptei
împotriva corupţiei.
Principalele direcii de acţiune de îndeplinit în următoarea
perioadă vizează:
- din perspectiva apărării independenţei sistemului
judiciar, dar şi a creșterii gradului de integritate şi responsabilitate:
reacionarea promptă faă de orice acţiune/manifestare care ar
putea afecta independenţa judecătorilor, a procurorilor sau a
întregului sistem judiciar, dar şi împotriva oricărui comportament
nedeontologic din cadrul sistemului judiciar sau de natură a atrage
răspunderea disciplinară a magistraţilor, care ar putea altera
aparenţa de integritate, imparialitate şi independenă a justiţie; de
notat ar fi şi implicarea pe plan internaional în susinerea
măsurilor pentru asigurarea şi garantarea independenţei
magistraţilor;
- din perspectiva eficientizării activităţii instanţelor şi
parchetelor: preocuparea pentru echilibrarea schemelor de
personal în funcie de previziunile de mobilitate a resurselor
umane dar şi de volumul de muncă, monitorizarea implementării
noilor coduri, inclusiv în considerarea nevoii de formare
profesională în acest domeniu; implementarea concluziilor şi a
indicatorilor Raportului intermediar august 2014 privind Eficienţa
activităţii instanelor, de menţionat fiind şi faptul că acești indicatori
se vor aplica începând din 2015 pentru anul 2014 ca o analiză
statică în privina performanelor şi eficienţei instanţelor, iar din
2016 se va face anual o analiză dinamică, comparativă pe date
multianuale şi orizontală, între instanţe;
- din perspectiva continuării implicării active în
reformarea sistemului judiciar: implicarea în implementarea
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măsurilor Strategiei pentru Dezvoltarea sistemului Judiciar,
implicarea în activităile inter-instituionale de implementare a
dispoziţiilor noilor coduri, implementarea proiectelor cu finanţare
europeană şi internaţională având ca obiectiv general reformarea
sistemului judiciar; promovarea unor măsuri pentru creşterea
încrederii în justiţie, incluzând măsuri pentru transparentizarea
activităţii sistemului judiciar şi pentru întărirea integrităţii acestuia;
- din perspectiva luptei împotriva corupţiei: continuarea
implicării active în implementarea Strategiei Naţionale
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Anticorupţie, reacionarea promptă, în continuare faţă de
infraciuni de corupţie săvârșite în interiorul sistemului judiciar, în
limitele competenţelor legale, prin dezavuarea publică a unor
asemenea acte, prin încuviinarea măsurilor preventive,
suspendarea din funcie, dar şi prin promovarea măsurilor de
prevenie, inclusiv formarea profesională a magistraţilor, dar şi a
grefierilor, prin susinerea controalelor tematice ale Inspecţiei
Judiciare în materie.

Justiia și media. Social media
Judecător Daniela PANTAZI,
Șef al Biroului de Informare și Relaii cu Mass Media Consiliul Superior al Magistraturii

Suntem contemporanii unei noi revoluii, în adevăratul
sens al cuvântului. Asemănătoare cu revoluia industrială din
secolul al XIX-lea, în termeni de dezvoltare și efecte, dar mult mai
rapidă.
Este vorba despre revoluia social media. Tehnologia
informaiilor a luat un avânt neașteptat. Internetul și platformele de
socializare au devenit principalele surse de informare ale
oamenilor. Orice cetăean cititor poate deveni producător de
informaie într-un nou spaiu public - cel generat de internet și
platformele de comunicare social media. În acest mediu,
percepiile noastre asupra realităii pot fi modificate rapid și radical,
iar relaiile interumane intră într-o nouă etapă, a comunicării
multidimensionale. Interaciunile sociale se desfășoară într-o
lume virtuală, care se suprapune peste cea reală, dar nu îi
corespunde întru totul1. Importantele evoluţii tehnologice din ultimii
ani fac posibilă urmărirea de către cei interesaţi a unei multitudini
de informaţii, inclusiv din domeniul judiciar, în orice moment, în
orice loc, cu condiţia deţinerii unor device-uri portabile conectate la
internet (tabletă, telefon mobil).
O simplă comparaie cu mass media tradiională este mai
relevantă decât orice alt argument: radioul a ajuns la 50 milioane
de ascultători în 30 de ani, televiziunea a atins pragul de 50 de
milioane de telespectatori în 13 ani, internetul a avut nevoie de
patru ani pentru a ajunge la această cifră, în timp ce Facebook a
ajuns la 100 de milioane de utilizatori în mai puin de nouă luni.2
Este posibil ca în curând foarte multe persoane să
acceseze o platformă media unde vor putea împărtăși opiniile
despre lumea în care trăim, inclusiv opinii despre justiie și
înfăptuirea ei, despre instituiile judiciare și cei care o compun.
În contextul în care în anul 2014 instanele din România au
înregistrat un volum total de activitate de 3.502.689 dosare, ceea
ce corespunde unei creșteri cu 4,95% comparativ cu perioada
anterioară (3.337.426 dosare în anul 2013)3 și presupune, cel
puin la nivel teoretic, că aproximativ un număr de 4.000.000
persoane și/sau instituii sunt implicate în duelul judiciar, este de
așteptat ca unele dintre acestea să-și exprime opinia, fie în sens
pozitiv, fie în sens negativ asupra actului de justiie din care au ieșit
câștigători sau perdani, asupra magistrailor care l-au înfăptuit,
asupra instituiilor și a sistemului judiciar în ansamblul său.
Mijloacele tradiionale de informare în masă nu mai dein
monopolul asupra numărului și coninutului informaiilor dislocate
în spaiul public. O nouă categorie de cetăeni se prefigurează,
aceea a așa-numiilor „jurnalişti cetăţeni”, care au o putere
nelimitată de a produce şi răspândi în spaţiul public virtual imagini

sau informaţii, inclusiv subversive, despre funcţionarea sistemului
judiciar.
Opinii negative despre funcionarea sistemului judiciar din
România au fost deja emise în spaiul public, fie prin postarea pe
bloguri, fie pe conturile de Facebook, de către influeni oameni
politici care, în continuare, se bucură de o anumită cotă de
credibilitate în rândul opiniei publice. Astfel de acţiuni pot genera
consecinţe ce anterior dezvoltării tehnologiei menţionate nu
puteau fi imaginate, cu privire la justiţie, instanţe și parchete.
Comunicarea prin internet și în special prin social media poate
genera transmiterea mesajului către un număr foarte mare de
poteniali destinatari. Practic, se creează acele mesaje denumite
4
meme , cu o largă acoperire în termeni de poteniali destinatari,
care pot avea ca rezultat formarea unei percepii fie pozitive, fie
negative asupra unui subiect/persoană/instituie.
Având ca premisă realitatea că imaginea unui serviciu
public este prin definiţie dată de percepţia publicului despre
acesta, se pune întrebarea în ce măsură pot contribui instituiile
judiciare și magistraii la formarea unei imagini și a unei percepii
favorabile a publicului asupra justiiei și, implicit, la creșterea
gradului de încredere în justiie, prin accesarea mijloacelor
tehnologice moderne de informare și transmitere a datelor și
informaiilor. Este important de aflat pentru sistem în ce măsură
poate acesta să genereze subiectele de dezbatere publică în
domeniul justiţiei. Se prefigurează astfel noi atribuii ce trebuie să
revină instituiilor judiciare, în strânsă colaborare cu structurile lor
de comunicare, în procesul de creare, gestionare și promovare a
imaginii justiiei.
Punctul de plecare în adoptarea unor noi instrumente de
comunicare dinspre sistemul judiciar înspre public îl constituie
nevoia contemporană a publicului larg de a cunoaşte legile şi
procedurile, de a vedea rezultatele sistemului, de a-i cunoaşte
mai bine pe cei care o înfăptuiesc, atât din punct de vedere
profesional, cât şi uman5. Un sistem judiciar independent nu
trebuie să se retragă în „spatele uşilor închise”6, ci dimpotrivă,
trebuie să-şi asume independenţa, deciziile şi managementul
strategic al creării imaginii publice, în scopul creşterii încrederii
publice în sistem şi magistraţi. Graie reformării și deschiderii
sistemului judiciar român către cetăeni, încrederea publică în
justiie a crescut la 44% în luna noiembrie 2013, ca efect al
eforturilor instanelor și parchetelor.7
La nivel european există ample preocupări în acest sens
prin care se urmăreşte identificarea unor priorităţi şi a unor direcţii
de acţiune în domeniul gestionării imaginii justiţiei, astfel încât
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aceasta să răspundă adecvat aşteptărilor şi nevoilor
contemporane ale publicului şi în scopul aducerii justiţiei, ca
serviciu public, cât mai aproape de cetăţean.
Una dintre principalele teme de discuii abordate în cadrul
conferinei ”Images of justice - 2nd Annual Conference on Courts
and Communication”, organizată sub egida Oficiului Naional
pentru Justiie din Ungaria (16 - 17 octombrie 2014, Budapesta), a
fost aceea a noilor tendine în comunicare în cadrul sistemului
judiciar, cu referire la instane și consilii judiciare, prin canalele
oferite de social media (Facebook, Twitter, Youtube etc.)
În cadrul grupului de lucru constituit pentru dezbaterea
acestui subiect, s-a constatat că în unele ţări există reineri privind
utilizarea în activitatea de comunicare şi relaţii publice a
instrumentelor oferite de social media. O mare deschidere în acest
sens s-a remarcat în ţări precum Estonia, Norvegia, Ukraina,
Olanda, Ungaria şi România. S-a apreciat că prin aceste
modalităţi de comunicare cetăţeanul poate fi adus mai aproape de
justiţie, activitatea instituţiior judiciare devine mai transparentă, iar
informaţia este răspândită foarte rapid către un mare număr de
utilizatori, printre care și generaia tânără, neinteresată în mod
obișnuit de viaa politică și evoluiile din sistemul judiciar. Pentru a
realiza o comunicare eficientă pe acest palier este necesară, fără
îndoială, elaborarea unei strategii sau plan de aciune care să
contureze regulile comunicării, precum și categoria și coninutul
informaiilor ce vor fi dislocate în spaiul public (evenimente
importante, ca de exemplu conferine, seminarii, informaii
generale privind competena diveselor instituii judiciare, date de
contact, jurisprudenă, decizii cu impact la nivelul opiniei publice,
proiecte, inclusiv de educaie juridică, ghiduri de informare, de
relaii cu mass media, date statistice, fotografii ale magistrailor în
context profesional etc.). Nu intră în discuie informaiile despre
cauze aflate pe rolul instanelor sau parchetelor și nici date
personale privind magistraii, decât în măsura în care
comunicarea unor informaii cu privire la acestea este permisă de
lege. Nu în ultimul rând, este necesară identificarea publicurilor
intă (public larg, avocai, justiiabili, studeni, ONG-uri etc.).
O amplă discuie în cadrul acestui grup a fost generată de
întrebarea dacă este util a se crea posibilitatea pentru public de a
genera un feedback sau de a comenta cu privire la aciunile și
informaiile transmise prin instrumentele social media, cu atât mai
mult cu cât un astfel de demers ar putea genera transmiterea unor
informaii suplimentare și răspunsuri din partea instituiilor
judiciare, ceea ce implică cheltuieli suplimentare în privina
resurselor umane alocate în acest sens.
Concluzia finală a grupului de lucru a fost în sensul că este
necesar ca și sistemele judiciare să se alinieze noilor tendine în
domeniul comunicării, iar anumite comentarii pot fi folositoare și
pot fi utilizate ca surse de progres instituional, în principal prin
identificarea nevoilor cetăenilor în raport cu justiia și a direciilor
de aciune pentru îmbunătăirea imaginii instituiei.
În perioada 12 - 13 martie 2015, în Londra, Marea
Britanie, s-a desfăşurat workshop-ul „The Management of Judicial
Images”, organizat de Birbeck College - University of London.
Acesta reprezintă cel de-al doilea atelier de lucru dintr-o serie de
trei workshop-uri organizate în cadrul proiectului „Judicial
Images”8 (Workshop 1 - Image Production, Workshop 2 - The
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Management of Judicial Images şi Workshop 3 - Image
Consumption). Evenimentul a reunit judecători, specialişti în
comunicare, cadre universitare şi doctoranzi din mai multe ţări Irlanda, Israel, Marea Britanie, Ukraina, Filipine, România ş.a.
Obiectivul proiectului „Judicial Images” este acela de a
explora felul în care imaginile justiţiei, atât cele oficiale, cât şi cele
neoficiale, sunt create, gestionate şi „consumate”, cu accent pe
găsirea unor soluţii practice prin care aceste imagini să fie
gestionate în mod unitar şi eficient, astfel încât să conducă la o
percepţie favorabilă a publicului asupra justiţiei şi a celor care o
înfăptuiesc. Proiectul urmăreşte evoluţia în timp a imaginii justiţiei
şi judecătorilor, inclusiv din punct de vedere al elementelor vizuale
(îmbrăcăminte specifică, pagini web, platforme de comunicare
social media aparţinând unor instituţii judiciare sau chiar ale
judecătorilor, postarea imaginilor şi informaţiilor despre judecători
pe site-urile instituţiilor judiciare din care fac parte), dar şi felul în
care aceasta influenţează percepţia publicului larg asupra justiţiei
şi a judecătorilor.
Concluziile workshop-ului au relevat cerinţa ca instituţiile
judiciare să-şi asume, prin structurile lor de comunicare, nu numai
rolul de informare publică şi cel de gestionare a relaţiei cu mass
media, ci şi rolul de elaborare a unei strategii prin care imaginea
publică a sistemului judiciar să fie creată, gestionată şi promovată
astfel încât să vină în întâmpinarea nevoilor actuale de informare
ale cetăţenilor şi să contribuie la formarea unei imagini publice şi a
unei percepţii adecvate asupra sistemului judiciar în ansamblul
său.
În esenţă, s-a concluzionat că ceea ce creează imaginea
publică a unui sistem judiciar este atât felul în care magistraii își
îndeplinesc atribuiile, dar și felul în care este prezentată publicului
modalitatea în care magistraţii fac acest lucru, integritatea şi
profesionalismul lor. Pentru a crea şi promova o imagine favorabilă
a sistemului şi magistraţilor, în scopul îmbunătăţirii percepţiei şi
creşterii încrederii publicului, este necesar ca sistemul să
comunice într-un mod proactiv, să-şi creeze propriile mesaje, pe
care să le transmită publicului larg prin cele mai diverse canale de
comunicare, inclusiv social media.
Se poate pune întrebarea dacă diversificarea modalităilor
de comunicare ale sistemului judiciar prin utilizarea platformelor
social media reprezintă o necesitate sau o prioritate. Trebuie știut
că utilizatorii social media colectează informaii pentru a contribui
valoric la comunitatea din care fac parte. Conform opiniei unor
autori9, colectarea informaiilor în social media nu are nicio valoare
fără transparenă. Astfel, utilizatorii trebuie să vadă, să folosească
și să refolosească, să critice sau să valideze, să valorizeze sau să
submineze informaiile generate în spaiul public, dar și
contribuiile colectate de ceilali utilizatori. Prin acest procedeu,
comunitatea unifică informaiile, autocorectează, îmbunătăește
sau distruge, creează premise pentru evoluie sau involuie. Este
justificată teama că expunerea în mediul online ar putea duce la
pierderea controlului asupra coninutului informaional generat,
însă așa numiii ”netizens”10 vor emite oricum opinii cu privire la
justiie, indiferent dacă sistemul decide sau nu să le ia în
considerare aceste opinii și discuiile generate. Dacă însă se
afirmă lucruri negative, este important ca acest lucru să aibă loc
într-un mediu în care sistemul are acces și poate urmări într-o

oarecare măsură aceste discuii. Luarea la cunoștină despre
acestea și promovarea unei culturi a comunicării proactive în
dublu sens - dinspre sistem înspre public și invers - poate fi o bună
ocazie de îmbunătăire a imaginii instituiei. În mediul online nu
toată lumea te place sau emite opinii favorabile. Dar este important
să îi creezi o bună reputaie și imagine, precum și să protejezi și să
consolidezi, pe cât posibil, reputaia și imaginea deja câștigate.
În acest sens, în ședina11 din data de 7 aprilie 2015, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul
”Îmbunătăţirea comunicării şi cooperării dintre Consiliul Superior
al Magistraturii, instanţe, parchete, alţi actori din cadrul sistemului
judiciar din România şi publicul larg”. Acesta are ca obiective
îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare externă a sistemului

judiciar și asigurarea unei transparenţe şi integrităţi sporite la
nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătăţirii accesului şi a
calităţii serviciilor furnizate la nivelul acestuia, inclusiv prin
realizarea unei evaluări a modului de comunicare şi a elementelor
de identitate vizuală promovate, precum şi a necesităţii dezvoltării
unor platforme online de comunicare cu publicul sau cu actorii din
cadrul sistemului judiciar român. Această evaluare va stabili în ce
măsură este utilă dezvoltarea unor platforme online de
comunicare cu publicul, inclusiv a instrumentelor de comunicare
social media, astfel încât sistemul judiciar să traseze direcii clare
de aciune în domeniul coumunicării, relaiilor publice și a
gestionării imaginii justiţiei.

1

Horia Mihai Bădău ”Tehnici de comunicare în social media”, Ed. Collegium Polirom 2011
www.socialnomics.com
3
Raport privind starea justiiei în anul 2014
4
Dexonline mémă, meme s. f. idee sau tipar comportamental care se răspândește prin imitaie în cadrul unui grup social. Din engl. meme
5
„Justiţia - judecătorii - (social) media. Experienţa României - 10 ani de reformă”- judecător Cristi Dănile, membru CSM, prezentare în cadrul workshop-ului „The
Management of Judicial Images”, 14 15 martie 2015, Londra, UK
6
UN, apr. 2014: Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul: 73.External institutional accountability,should encompass
activities whereby the public, through the media, civil society, human rights commissions and parliament, can scrutinize the functioning of the judiciary and prosecution
services. Such activities can include: institutional dialogues with parliament and other State institutions, such as human rights commissions; all hearings being public; the
availability and transparency of information about courts and the judiciary; and the creation of a judiciary website and the use of social media and television programmes to
explain important judicial decisions and laws. Asystem of justice that is independent should not retreat behind closed doors.
7
Eurobarometru 2013
8
http://judicialimages.org/
9
Horia Mihai Bădău ”Tehnici de comunicare în social media”, Ed. Collegium Polirom 2011
10
an active participant in the online community of the Internet
11
www.csm1909.ro
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Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiiabili în
materie procesual civilă şi civilă şi în materie
procesual penală şi penală. Prezentarea proiectului
şi a modurilor de promovare
Marius Daniel TUDOR,
Şef Serviciu Programe Europene și Internaionale

În îndeplinirea rolului constituional și atribuiilor legale
Consiliul Superior al Magistraturii susine dezvoltarea sistemului
judiciar și a statului de drept din România, precum și consolidarea
spaiului judiciar european, în special prin implementarea unor
proiecte cu finanare externă, prin intermediul cărora se
organizează activităi de formare profesională continuă în
beneficiul judecătorilor și procurorilor, în considerarea faptului că o
bună pregătire profesională condiţionează independena
magistrailor, precum și activităi care să faciliteze accesul la
justiie al cetăţenilor.
Acordul-cadru dintre Guvernul României și Consiliul
Federal Elveian privind implementarea Programului de
Cooperare Elveiano-Român pentru reducerea disparităilor
economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, ca
document de planificare strategică vizând contribuia financiară
elveiană pentru coeziunea Uniunii Europene, a intrat în vigoare
la data de 10 noiembrie 2010 și a coincis cu un moment deosebit
de important prin care a trecut și încă mai trece sistemul judiciar
din România - intrarea în vigoare și implementarea celor 4 noi
coduri judiciare, un punct de reper pentru justiia din România şi
pentru întreaga societate românească, dar, în egală măsură, o
reală provocare pentru sistemul judiciar.
Punerea în practica de zi cu zi a dispoziiilor noilor coduri,
prin întinderea lor și prin acoperirea aproape a tuturor aspectelor
vieii sociale, economice și instituionale românești, este un proces
complex care nu se oprește la simpla apelare de către cetăeni la
noile dispoziii din cod sau la aplicarea lor de către instituiile
statutului sau de către instanele judecătorești, ci înseamnă mult
mai mult, o familiarizare a profesioniștilor cu noile dispoziii - ceea
ce necesită o pregătire profesională intensă, resurse umane
(alocare, realocare judecători și grefieri), materiale și de
infrastructură pentru implementarea noilor coduri, precum și
acomodarea cetăenilor cu instituiile noi din cele 4 coduri și, din
această perspectivă, asistenta pe care statul este obligat să o
acorde cetăenilor în a apela în cunoștină de cauză la aceste
instituii.
Întrucât justiţia îşi doreşte şi trebuie să fie mai aproape de
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cetăţeni, scopul ei fiind acela de a satisface un interes public - un
act de justiţie de calitate şi îndeplinit într-un termen rezonabil,
facilitarea cunoaşterii de către cetăţeni şi punerea în practică
adecvată a instituţiilor noilor coduri a reprezentat o prioritate
pentru Consiliul Superior al Magistraturii.
Astfel, ca răspuns la aceste nevoi, începând cu luna
martie 2012, Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu
Institutul Naional al Magistraturii, a implementat în cadrul
Programului de Cooperare Elveţiano-Român proiectul „Asistenţă
pentru consolidarea capacităţii instituţionale în domeniul formării
judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor coduri”.
Pentru a veni în întâmpinarea justiţiabililor, unul dintre
obiectivele proiectului cu finanţare elveţiană a constat în
elaborarea, într-o abordare accesibilă pentru beneficiarii
sistemului juridic, a Ghidului practic - Modele de cereri pentru
justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă şi a Ghidului
practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în materie penală
- care oferă modele de cereri de chemare în judecată atât pentru
acţiuni cu un grad redus de complexitate, cât şi pentru acţiuni de o
complexitate ridicată, din perspectiva problemelor faptice şi
juridice deduse judecăţii (revendicare, partaj de bunuri).
Sunt conturate repere importante pentru justiţiabili în
demersul acestora de valorificare a unor drepturi sau interese
legitime în justiţie. Prin sprijinul pe care îl pot oferi justiţiabililor
pentru redactarea cererilor - binevenit în contextul dificultăţilor
determinate de caracterul de noutate al multora dintre prevederile
procedurale ale noilor coduri - ghidurile pot contribui la evitarea
unor sancţiuni procedurale, cum ar fi anularea cererilor de
chemare în judecată pentru că nu îndeplinesc condiţiile formale
prevăzute de lege.
Dincolo de utilitatea pentru justiţiabili, soluţiile oferite de
ghiduri pot contribui în mod eficient şi efectiv la creşterea clarităţii
şi transparenţei actului de justiţie, dar şi la sporirea celerităţii
acestuia, prin reducerea duratei de soluţionare a cauzei şi
preîntâmpinarea dificultăţilor care pot apărea în desfăşurarea
procesului civil, ca urmare a nerespectării dispoziţiilor legale sau a
utilizării unui limbaj nejuridic şi neadecvat.

Mai mult, punerea la dispoziţia practicienilor şi
justiţiabililor în mod gratuit, ghidurile putând fi consultate şi
descărcare on-line de pe site-ul Consiliului Superior al
Magistraturii - www.csm1909.ro, Institutului Naţional al
Magistraturii - www.inm-lex.ro, precum şi de pe portalul fiecărei
instanţe - portal.just.ro, este de natură să contribuie la facilitarea
accesului la justiţie în special pentru categoriile vulnerabile de
persoane, lipsite de mijloacele financiare adecvate derulării în
bune condiţii a demersurilor judiciare.
Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie civilă şi procesual civilă conţine 273 de formulare,
dintre cele mai uzuale cereri întâlnite în materie civilă şi procesual
civilă, acţiuni în aplicarea Legii nr. 31/1990 republicată şi a Legii nr.
85/2014, cereri privind litigiile în relaţiile de familie precum şi cereri
formulate în materia dreptului muncii.
Scopul Ghidului este de a se asigura, în primul rând, o
bună informare a tuturor participanţilor cu privire la mijloacele
procedurale specifice de care dispun pentru a obţine ocrotirea şi
realizarea efectivă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
Magistraţii care au contribuit la elaborarea acestui Ghid au
dorit să pună în slujba justiţiabililor cunoştinţele şi experienţa
profesională, în vederea realizării unor formulare care să
corespundă cerinţelor procedurale, prezentul ghid fiind realizat cu
intenia de a răspunde unor necesităi de ordin practic, venind
astfel în sprijinul justiiabililor și reprezentanilor acestora în
contextul intrării în vigoare a noului Cod civil, a noului Cod de
procedură civilă şi a Legii nr.85/2014, precum şi în contextul
modificărilor apărute la Legea nr. 31/1990 referitoare la societăţile
comerciale, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului, Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopţiei şi Legea nr. 62/2011 privind dialogul social.
Ghidul conţine acte care au un pronunat caracter de
generalitate, urmând a fi completate în funcie de fiecare situaie
particulară. Modelele de cereri şi acţiuni reprezintă un instrument
pus la dispoziţia practicienilor şi justiţiabililor în scopul facilitării
accesului la justiţie
De asemenea, acestea reprezintă formulări adecvate şi
schematice, prin care nemulţumirea părţii este adusă în atenţia
magistratului, prin utilizarea unui limbaj juridic, tehnic şi sintetic, în
scopul realizării accesibilităţii şi previzibilităţii actului de justiţie.
Prin elaborarea acestor formulare s-a urmărit realizarea
uniformizării exprimărilor din cuprinsul cererilor şi acţiunilor şi
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utilizarea unui limbaj juridic adecvat, în scopul identificării cu
claritate şi precizie a pretenţiei deduse judecăţii.
Ghidul informează participanţii asupra categoriilor de cereri
şi acţiuni (mijloacelor procedurale) de care dispun, pentru
exercitarea drepturilor procesuale, elementelor obligatorii, pe care
trebuie să le conţină o cerere adresată instanţei (elemente de
conţinut şi modalitatea de redactare), pune la dispoziţia
justiţiabilului formulare schematice şi adaptabile, îndrumă
justiţiabilul să se adreseze instanţei competente, din punct de
vedere material şi teritorial, prin explicaţiile oferite în cuprinsul
formularelor, preîntâmpinând prelungirea duratei de soluţionare a
cauzei, prin sesizarea unei instanţe necompetente, identifică
temeiurile de drept, având în vedere natura cererii formulate,
evidenţiază capetele de cerere accesorii (în materia divorţului, în
litigiile de dreptul muncii), dar şi capetele de cerere incidentale, a
căror solicitare este lăsată la dispoziţia părţii, atrage atenţia
justiţiabilului asupra obligativităţii de a depune cererea în
exemplare suficiente, având în vedere natura cererii formulate, dar
şi asupra posibilităţii de a depune cerere într-un singur exemplar
(de exemplu, în cazul cererilor de ajutor public judiciar, al cererii de
reexaminare a cuantumului taxei de timbru stabilite, cereii de
preschimbare a termenului de judecată, etc.) şi îndrumă justiţiabilul
cu privire la posibilitatea de a solicita mijloacele de probă necesare,
în raport de specificul acţiunii, în considerarea faptului că solicitarea
unui mijloc de probă şi administrarea acestuia la momentul oportun
contribuie la soluţionarea eficientă şi rapidă a cauzei.
Ghidul practic - Modele de cereri pentru justiţiabili în
materie penală cuprinde 66 dintre cele mai uzuale cereri în
materie penală și este realizat cu intenia de a răspunde unor
necesităi de ordin practic, venind astfel în sprijinul justiiabililor și
reprezentanilor acestora în contextul intrării în vigoare a noului
Cod penal și a noului Cod de procedură penală.
Cererile atrag atenia asupra tuturor elementelor
obligatorii pe care trebuie să le conină actele adresate instanelor
judecătorești sau organelor de urmărire penală, precum și
indicarea, acolo unde este cazul, a termenelor în care trebuie
introduse aceste acte, a competenei organelor judiciare precum
și a sanciunilor incidente, în cazul în care nu sunt respectate
aceste elemente obligatorii.
Astfel, scopul acestui ghid este de a facilita accesul
justiiabililor la justiia penală, pentru asigurarea dreptului la un
proces echitabil, în vederea realizării unor drepturi sau interese
legitime pe cale judiciară.

Decizia nr. 799/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 440 din 23 iunie 2011.
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Regulamentul de ordine interioară al parchetelor.
Scurtă prezentare.
Avizarea favorabilă cu observaţii de către Consiliul
Superior al Magistraturii
Procuror Loredana BĂLĂNOIU
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

În Monitorul Oficial nr. 623 bis din 26 august 2014 a fost
publicat Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat
prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2632/C/2014.
Adoptarea noului regulament de ordine interioară al
parchetelor a fost motivată, între alte aspecte, de intervenirea unor
noi reglementări procesual penale.
Pe de altă parte, modificările care au fost aduse prin noua
reglementare reprezintă o evoluţie din punct de vedere normativ,
fiind, o dezvoltare a dispoziţiilor vechiului regulament, pe o
structurare mai precisă a părţilor actului normativ, precum şi a
atribuţiilor compartimentelor şi funcţiilor prevăzute în cuprinsul
acestuia.
În noul regulament au fost detaliate dispoziţiile privind
ierarhia funcţiilor administrative pentru toate categoriile de
personal, precum şi atribuţiile procurorilor generali, primprocurorilor şi ale adjuncţilor acestora, ale procurorilor şefi şi ale
procurorilor, precum şi ale celorlalte categorii de personal (art. 310 din regulament).
Modificări şi completări mai ample au fost operate şi în
ceea ce priveşte modul de organizare, funcţionarea şi atribuţiile
compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor (Titlul
VII), fiind cuprinse atribuţiile fiecărei funcţii de grefier (art. 122-124
din regulament) şi atribuţiile compartimentelor auxiliare, astfel
cum sunt prevăzute în art. 116 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, în special cele de registratură (art. 126-151), grefă (art.
152), gestionare a corpurilor delicte (art. 179-189) şi bibliotecă
(art. 193-196).
Au fost precizate şi detaliate organizarea la nivel de
serviciu, birou sau compartiment, precum şi atribuţiile
compartimentelor de documente clasificate de la fiecare parchet.
Au fost introduse noi dispoziţii privind: repartizarea
lucrărilor [art. 127 alin. (5)], audienţele (art. 142), controlul
activităţii de gestionare a corpurilor delicte [art. 184 alin. (3)],
păstrarea unor registre şi altor documente [art. 189 alin. (2)],
compartimentul de protecţie a muncii (art. 197), comitetul de
securitate şi sănătate în muncă (art. 198-199).
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Reglementarea privind colegiile de conducere şi adunările
generale a fost modificată, iar procedura alegerii membrilor a fost
detaliată (art. 116-121 din proiect). Au fost precizate mai clar
componenţa acestora şi cazurile de încetare a mandatului
membrilor colegilor de conducere [art. 118 alin. (5) din proiect].
Faţă de reglementarea anterioară, au fost introduse titluri
noi, respectiv Titlul VIII - Compartimentul de protecţie a muncii şi
comitetul de securitate şi sănătate în muncă, Titlul IX - Disciplina
muncii, Titlul X - Drepturile şi obligaţiile personalului contractual,
cu dispoziţii specifice, similare celor din Regulamentul de ordine
interioară al instanţelor judecătoreşti.
Prin introducerea noilor dispoziţii s-a urmărit introducerea
unor norme interne minime în materie de disciplina muncii şi
drepturile şi obligaţiile angajaţilor în raporturile de muncă, acestea
din urmă aplicabile personalului contractual: abaterile disciplinare
şi sancţiunile aplicabile, reguli referitoare la procedura
disciplinară, modalităţile de aplicare a altor dispoziţii legale sau
contractuale specifice în materie de dreptul muncii.
Modificări semnificative au fost operate şi în privinţa unor
compartimente de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casaţie şi Justiţie.
Astfel, la Secţia de urmărire penală, Biroul de urmărire
penală a fost reorganizat în ceea ce priveşte atribuţiile şi
personalul, fiind înfiinţat Serviciul de îndrumare şi control, în
subordinea directă a procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care exercită atribuţiile
procurorului general în legătură cu controlul ierarhic şi alte atribuţii
prevăzute în Codul de procedură penală şi legi speciale (art. 47 din
regulament).
La Secţia de resurse umane şi documentare: Biroul de
organizare şi resurse umane, Biroul de relaţii cu publicul şi
audienţe şi Biroul de registratură generală, arhivă şi grefă au fost
reorganizate în Serviciul de organizare şi resurse umane şi
Serviciul de registratură generală, grefă, arhivă şi relaţii cu publicul
(art. 39-40 din regulament).
În acest sens, pentru evitarea paralelismelor în activitate,
având în vedere faptul că atribuţiile Biroului de relaţii cu publicul şi

audienţe şi cele ale Biroului de registratură generală, arhivă şi
grefă erau de aceeaşi natură şi se completează, singura
diferenţiere concretă constând în realizarea activităţilor de primire
în audienţă şi respectiv de arhivă, cele două birouri au fost
comasate într-un serviciu unic care a preluat atribuţiile acestora.
În ceea ce priveşte Unitatea de management al proiectelor
(art. 74 din Regulament) s-a apreciat că fosta „Unitate de
management al programelor” nu îşi mai poate desfăşura
activitatea conform cadrului normativ actual, având în vedere
faptul că la 30 noiembrie 2009 s-a încheiat perioada de execuţie a
contractelor aferente Programului PHARE 2006, iar finalizarea
proiectelor PHARE urmează regimul oricărui contract finanţat din
fondurile bugetului de stat.
În aceste condiţii, atribuţiile structurii au fost modificate pe
următoarele direcţii: continuarea şi finalizarea proiectelor PHARE,
derularea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă al căror
beneficiar este Ministerul Public şi atribuirea altor contracte de
achiziţie publică de complexitate deosebită potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi
completările ulterioare. Soluţia a fost aleasă pentru utilizarea
optimă a resurselor umane şi continuitate, având în vedere gradul
ridicat de specializare a structurii existente în probleme de
implementare a unor programe şi similitudinea acestor activităţi cu
cea de achiziţii publice, care are caracter permanent.
Anterior aprobării, proiectul ordinului pentru aprobarea
Regulamentului de ordine interioară al parchetelor a fost transmis
Consiliului Superior al Magistraturii de către Ministerul Justiţiei
spre avizare.
Prin Hotărârea nr. 811 din data de 3 iulie 2014 Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul
Ordinului ministrului justiţiei pentru aprobarea Regulamentului de
ordine interioară al parchetelor, cu unele observaţii şi propuneri.
Una dintre propunerile formulate a vizat completarea
dispoziţiilor art. 18 alin. (3) din proiectul de act normativ, care
reglementează atribuţiile procurorului şef al Secţiei de urmărire
penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie, în sensul introducerii după litera e) a
unei noi litere, litera f), cu următorul cuprins: „analizează cauzele
în care s-a dispus clasarea ori renunţarea la urmărire penală faţă
de suspecţii sau inculpaţii arestaţi preventiv”.
Atribuţia precizată mai sus era prevăzută pentru procurorii
din cadrul secţiei de urmărire penală a curţilor de apel. Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că, pentru identitate
de raţiune, această atribuţie ar trebui să fie instituită şi la nivelul
Secţiei de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, reţinându-se că sarcina ar
trebui să revină procurorului şef de secţie. De altfel, această
atribuţie este prevăzută pentru procurorii din cadrul Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia parchetelor
militare Serviciul de urmărire penală şi judiciar.
Propunerea de completare a dispoziţiilor art. 18 alin. (3) în
sensul menţionat a fost însuşită, atribuţia propusă a fi introdusă
formând obiectul de reglementare al lit. f), nou introduse.

De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
a apreciat că proiectul Regulamentului de ordine interioară al
parchetelor trebuie completat cu dispoziţii prin care să fie instituite
mecanisme menite să asigure aplicarea efectivă a dispoziţiilor art.
51 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
care prevăd că „La încetarea mandatului funcţiei de conducere
judecătorii sau procurorii pot ocupa, în condiţiile prevăzute de art.
48, 49 şi 50, o funcţie de conducere la aceeaşi instanţă sau la
acelaşi parchet ori la altă instanţă sau parchet ori revin la
instanţele sau parchetele de unde provin sau la o instanţă sau
parchet unde au dreptul să funcţioneze potrivit legii.”.
În acest sens, s-a apreciat că textul normei regulamentare
ar putea să aibă următorul cuprins: „Cu cel puţin 6 luni înainte de
încetarea mandatului funcţiei de conducere, procurorii care ocupă
aceste funcţii trebuie să comunice Direcţiei resurse umane şi
organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii opţiunea
cu privire la parchetul la care vor să funcţioneze.”
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avut în vedere
faptul că, prin introducerea acestor dispoziţii, s-ar putea realiza
strategii de ocupare a posturilor, respectiv ar putea să fie luate
măsuri de indisponibilizare a unor posturi în scopul de a fi posibilă
ocuparea lor de către o procurorii care au ocupat o funcţie de
conducere.
Propunerea de completare a proiectului regulamentului
de ordine interioară a parchetelor cu dispoziţii în acest sens a fost
însuşită, textul propus formând obiectul art. 4 alin. (10).
În ceea ce priveşte observaţia formulată de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, aceasta a constat în aceea că,
la articolul 86, atribuţia prim-procurorului parchetului de pe lângă
tribunal, prevăzută la litera q), respectiv „primeşte în audienţă
persoanele fizice şi reprezentanţii persoanelor juridice cel puţin o
dată pe lună şi organizează activitatea de relaţii cu publicul, potrivit
art. 142, care se aplică în mod corespunzător” dublează parţial
atribuţia prevăzută la litera r), respectiv „organizează activitatea
de relaţii cu publicul”.
Pe de altă parte, s-a apreciat că dispoziţiile de la litera q)
care prevăd că „prim-procurorul parchetului de pe lângă tribunal
primeşte în audienţă persoanele fizice şi reprezentanţii
persoanelor juridice cel puţin o dată pe lună” trebuie să fie
eliminate având în vedere faptul că reglementarea referitoare la
primirea în audienţă trebuie să aibă un caracter flexibil, care să
permită, în funcţie de necesităţi, modificări ale condiţiilor în care se
desfăşoară această activitate, precum şi în privinţa persoanelor
care acordă audienţe.
În acest sens, Plenul a reţinut că primirea în audienţă a
persoanelor fizice şi reprezentanţilor persoanelor juridice ţine de
organizarea, în concret, a activităţii de relaţii cu publicul şi prin
urmare, reglementarea ar trebui să se limiteze la atribuţia generică
de organizare a activităţii de relaţii cu publicul.
Studiind conţinutul Regulamentului de ordine interioară se
constată că observaţia formulată a fost însuşită.
Trebuie precizat că temeiul legal al avizării proiectului
acestui act normativ de către Consiliul Superior al Magistraturii
rezidă în dispoziţiile art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004
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privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora regulamentul de ordine
interioară al parchetelor se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei,
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la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Consiliului Superior al
Magistraturii.

Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020.
Scurtă prezentare
Judecător Iuliana CORCOVEANU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

La data de 23 decembrie 2014, prin Hotărârea de Guvern
nr. 1155/2014, Guvernul României a aprobat Strategia de
dezvoltare a sistemului judiciar 2015 - 2020.
În acord cu recomandările Comisiei Europene formulate
în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), cu
principalele recomandări formulate de experţii Băncii Mondiale în
cadrul proiectului „Analiza funcţională a sectorului justiţiei din
România” (Judicial Functional Review), precum şi cu recomandări
şi concluzii formulate în cadrul altor proiecte recente privind
funcţionarea optimă a sistemului judiciar român, Raportul MCV din
18 iulie 2012 a recomandat luarea unor ample măsuri de
dezvoltare a sistemului judiciar, printre care „adoptarea şi punerea
în aplicare a unui plan comun şi cuprinzător de asigurare a punerii
în aplicare a tuturor celor patru coduri şi a tuturor aspectelor
relevante ale reformei structurale şi procedurale, ale ajustărilor din
domeniul resurselor umane şi ale investiţiilor în infrastructura
judiciară; restructurarea instanţelor şi a parchetelor, precum şi
refacerea echilibrului dintre numărul de angajaţi şi volumul de
muncă, pe baza, în special, a revizuirii modului de funcţionare a
sistemului judiciar din România şi a proiectului referitor la volumul
optim de muncă în instanţe, derulat (…) cu finanţare de la Banca
Mondială”.
În completarea acestuia, Raportul MCV din 22 ianuarie
2014 a menţionat în notă pozitivă procesul de elaborare a
Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar.
În contextul necesităţii asigurării unui act de justiţie
eficient, accesibil şi de calitate, care reprezintă o aşteptare legitimă
a cetăţenilor unei societăţi întemeiate pe respectul normei de
drept, Ministerul Justiţiei (MJ), Consiliul Superior al Magistraturii
(CSM), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), Parchetul de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), cu structurile sale
specializate Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) şi Direcţia de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
(DIICOT), au agreat elaborarea şi asumarea unei strategii comune
pentru dezvoltarea sistemului judiciar.
Pe de altă parte, preocupările instituţiilor abilitate au în
vedere şi optimizarea activităţii instanţelor prin alocarea resurselor
necesare structurii specifice a instanţelor, respectarea
indicatorilor de performanţă din instanţe, a standardelor de timp,
calităţii datelor şi a sistemului ECRIS, configurarea instanţelorpilot, formarea profesională, îmbunătăţirea organizatorică şi a
capacităţii CSM de gestionare a acestor aspecte.

În vederea atingerii acestor deziderate, la elaborarea
acestei strategii au fost avute în vedere viziunile instituţiilor
responsabile asupra obiectivelor care trebuie îndeplinite în
vederea eficientizării sistemului judiciar şi îmbunătăţirii calităţii şi
accesului la actul de justiţie.
Strategia a fost definitivată în cadrul grupului de lucru
alcătuit din reprezentanţi ai MJ, CSM, ÎCCJ, PÎCCJ, DNA, DIICOT,
după consultarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
(ANP), Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) şi
reprezentanţilor profesiilor juridice, organizate în mod autonom.
Una din recomandările finale din Raportul MCV, dat
publicităţii la data de 28 ianuarie 2015, a vizat elaborarea unui
„plan de acţiune operaţional pentru punerea în aplicare a strategiei
de reformă a sistemului judiciar, cu termene clare şi cu implicarea
în acest proces atât a Ministerului Justiţiei, cât şi a Consiliului
Superior al Magistraturii, şi asigurând faptul că toate părţile
interesate au ocazia să îşi spună punctul de vedere”.
În vederea aprobării de către Guvern, Ministerul Justiţiei
a transmis Consiliului Superior al Magistraturii, spre analiză şi
observaţii, proiectul planului de acţiune aferent Strategiei de
dezvoltare a sistemului judiciar 2015 2020. Ca urmare, Consiliul a
completat proiectul planului de acţiune potrivit competenţelor sale,
cu privire la măsurile necesar a fi luate, instituţia/instituţiile
responsabile de punerea în aplicare a acestora,
resursele/implicaţiile bugetare, indicatorii şi termenele de
realizare, proiectul incluzând şi observaţiile anterioare ale
Consiliul Superior al Magistraturii.
Proiectul iniţial al Strategiei a fost analizat de către Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din data de 23
septembrie 2014, ocazie cu care a apreciat că, în raport cu
problematica abordată, care vizează necesitatea eficientizării
justiţiei, consolidarea instituţională a sistemului judiciar,
integritatea sistemului judiciar, calitatea şi transparenţa actului de
justiţie şi accesul la justiţie, obiectivele strategice formulate sunt
coerente şi oportune.
Cu aceeaşi ocazie, Plenul a formulat următoarele
observaţii:
Ø referirea la „îmbunătăţirea sistemului de răspundere a
magistraţilor”, cuprinsă la acel moment în proiectul de Strategie, ar
trebui eliminată, întrucât sunt suficiente actualele reglementări
referitoare la răspunderea magistraţilor;
Ø Strategia ar trebui să menţioneze expres declararea
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investiţiilor în justiţie ca prioritate naţională şi să includă asigurarea
profesională a magistraţilor;
Ø Strategia ar trebui să prevadă centralizarea nevoilor de
infrastructură fizică la nivelul instanţelor, urmând a fi întocmit
ulterior un program de realizare a acestora cu termene de
realizare şi aspecte bugetare concrete.
În ceea ce priveşte obiectivele specifice, instituţiile sau
persoanele răspunzătoare de îndeplinirea lor, fixarea termenelor
în care acestea trebuie realizate, sancţiunile ori remediile care se
impun în cazul nerealizării obiectivelor specifice în termenele
stabilite, modalităţile concrete de implementare şi monitorizare a
planului urmate de evaluarea sa, feed-back-ul dat la obiectivele şi
măsurile întreprinse în baza strategiei ori aspectele privind
îmbunătăţirea continuă a strategiei Plenul a reţinut că toate
acestea urmează a fi cuprinse în planul de acţiune, după
aprobarea strategiei.
Ulterior, observaţiile Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii au fost preluate în proiectul retransmis de către
Ministerul Justiţiei, motiv pentru care, prin Hotărârea nr. 1357 din 11
decembrie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
avizat favorabil proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru
aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului judiciar 2015-2020.
De asemenea, la data de 19 decembrie 2014, Comisia nr.
1 - Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea
activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea
şi transparenţa sistemului judiciar şi-a exprimat acordul cu privire
la toate modificările aduse ulterior proiectului de strategie în raport
cu forma avizată favorabil prin Hotărârea nr. 1357/11.12.2014,
noul document incluzând observaţiile formulate de organizaţii
nonguvernamentale.
„Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2015 2020”
, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 1155 din data de 23
decembrie 2014, cuprinde patru capitole, după cum urmează:
Ø Capitolul I - include actele normative referitoare la
sistemul judiciar, cu impact în procesul de punere în aplicare a
Strategiei.
Astfel, în acest capitol sunt indicate actele normative
primare referitoare la sistemul judiciar, precum Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar
de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi
completările ulterioare, dar şi cadrul juridic specific noilor coduri
civil şi de procedură civilă, penal şi de procedură penală, împreună
cu legile de punere în aplicare, legile specifice sistemului de
probaţiune sau de executare a pedepselor.
În sfârşit, acelaşi capitol cuprinde cadrul juridic specific
unor profesii organizate în mod autonom. Enumerăm, cu titlu de
exemplu, Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.
36/1995, republicată, Legea nr. 188/2000 privind executorii
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judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea
profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare.
Ø Capitolul II - cuprinde prezentarea contextului actual şi
enunţarea problemelor abordate.
În cadrul acestui capitol este prezentat contextul actual,
care impune necesitatea unui sistem judiciar modern, eficient şi
transparent, care implică îmbunătăţirea cadrului normativ şi
instituţional aferent, precum şi implementarea unor standarde de
management la nivelul instituţiilor sistemului judiciar, care să
confere calitate actului de justiţie.
Analizele efectuate la nivelul Ministerului Justiţiei,
rapoartele de activitate privind starea justiţiei, precum şi
observaţiile şi propunerile practicienilor în domeniul justiţiei au stat
la baza identificării contextului şi a principalelor obiective:
- necesitatea eficientizării justiţiei - prin implementarea
unui management strategic la nivelul sistemului judiciar,
optimizarea managementului instanţelor şi parchetelor,
precum şi pregătirea în continuare a sistemului judiciar,
- consolidarea instituţională a sistemului judiciar - care nu
este posibilă fără investiţii solide în infrastructura fizică a
instanţelor şi parchetelor,
- integritatea sistemului judiciar - prin dezvoltarea unei
culturi a integrităţii prin formarea iniţială şi continuă;
transparenţa, integritatea şi responsabilitatea sunt şi
valori fundamentale ale noii Strategii,
- calitatea şi transparenţa actului de justiţie - prin
reducerea duratei de soluţionare a litigiilor, unificarea
jurisprudenţei, modernizarea statutului unor profesii
juridice organizate autonom,
- accesul la justiţie - filosofia celor patru coduri se axează
pe nevoia de a asigura un acces sporit la justiţie, pe
reducerea duratei procedurilor judiciare şi simplificarea
acestora, îmbunătăţirea sistemului de ajutor public
judiciar şi de asistenţă juridică.
Ø Capitolul III - prezentarea strategiei de dezvoltare a
sistemului judiciar în perioada 2015 - 2020.
Acest capitol cuprinde viziunea, misiunea şi valorile
strategiei, care sunt acelea de a îndeplini un act de justiţie eficient
şi accesibil, realizat în condiţii de independenţă, integritate,
stabilitate legislativă şi instituţională, cu respectarea drepturilor şi
libertăţilor omului.
Strategia are la bază principiile generale constituţionale
privind respectarea statului de drept şi a supremaţiei legii,
separaţia şi echilibrul puterilor în stat, dar şi asigurarea stabilităţii
cadrului normativ şi instituţional, respectarea drepturilor omului
sau asigurarea transparenţei actului de justiţie, acestea fiind
numai câteva din principiile enumerate în acest capitol.
În privinţa obiectivelor strategice şi obiectivelor
specifice, acestea sunt definite în funcţie de cele cinci direcţiile de
acţiune, după cum urmează:
• pentru direcţia de acţiune Eficientizarea justiţiei ca
serviciu public, sunt stabilite cinci obiective strategice:
- crearea şi implementarea unui sistem unitar de

management strategic la nivelul sistemului judiciar, având ca
rezultat un sistem de management strategic şi operaţional integrat
la nivelul sistemului judiciar,
- definitivarea procesului de punere în aplicare a noilor
coduri, având ca rezultat un sistem judiciar pregătit pentru
aplicarea acestor reglementări,
- optimizarea organizării şi funcţionării instanţelor şi
parchetelor, având ca rezultat îmbunătăţirea activităţii acestora şi
reducerea duratei de soluţionare a dosarelor,
- îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi creşterea
şanselor de reintegrare socială a persoanelor private de libertate,
având ca rezultat condiţii de detenţie conforme cu standardele
internaţionale, persoane condamnate pregătite pentru reintegrare
socio-profesională,
- optimizarea cadrului legislativ şi instituţional privind
organizarea şi exercitarea profesiilor juridice organizate în mod
autonom.
• pentru direcţia de acţiune Consolidarea
interinstituţională a sistemului judiciar, sunt stabilite cinci obiective
strategice:
- consolidarea cadrului legislativ aferent sistemului
judiciar, cu respectarea principiilor stabilităţii şi predictibilităţii
normelor, având ca rezultat un cadru normativ îmbunătăţit,
- dezvoltarea capacităţii instituţionale şi decizionale a
CSM, INM, SNG,
- consolidarea capacităţii administrative a Ministerului
Justiţiei şi instituţiilor din subordinea şi din coordonarea sa, având
ca rezultat creşterea eficienţei MJ şi instituţiilor din subordine
/coordonare,
- creşterea gradului de recuperare a creanţelor
provenite din infracţiuni, având ca rezultat valoarea sporită a
confiscărilor notificate la Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală şi a sumelor de bani recuperate la bugetul de stat, precum
şi un sistem operaţional de recuperare a creanţelor,
- consolidarea capacităţii administrative a instanţelor şi
parchetelor, având ca rezultat o infrastructură consolidată la
nivelul acestora, gestionarea mai eficientă a resurselor alocate şi
scheme de personal echilibrate.
• pentru direcţia de acţiune Integritatea sistemului
judiciar, sunt stabilite două obiective strategice:
- consolidarea integrităţii în cadrul sistemului judiciar prin
promovarea măsurilor anticorupţie şi a standardelor etice
profesionale, având ca rezultat un nivel îmbunătăţit de integritate,
- modernizarea statutului unor profesii juridice organizate

în mod autonom (notari, avocaţi, experţi, practicieni în insolvenţă,
executori judecătoreşti, traducători şi interpreţi), având ca rezultat
un nivel îmbunătăţit de integritate a profesiilor juridice organizate
autonom.
• pentru direcţia de acţiune Asigurarea transparenţei
actului de justiţie, sunt stabilite două obiective strategice:
- publicarea hotărârilor judecătoreşti motivate, ceea ce
presupune un program informatic îmbunătăţit, accesul la practica
relevantă a instanţelor şi unificarea practicii judiciare,
- îmbunătăţirea mecanismelor de furnizare a informaţiilor
pentru părţi şi a accesului la actele din instanţe în timp util, ceea ce
presupune accesul la justiţie online îmbunătăţit.
• pentru direcţia de acţiune Îmbunătăţirea calităţii actului
de justiţie, sunt stabilite patru obiective strategice:
- reducerea duratei procedurilor judiciare, încadrarea întrun termen rezonabil,
- unificarea practicii judiciare, pentru o jurisprudenţă
unitară,
- pregătirea profesională interdisciplinară a participanţilor
la înfăptuirea actului de justiţie, adaptată la cerinţele sistemului
judiciar modernizat,
- îmbunătăţirea activităţii de executare a hotărârilor
judecătoreşti, pentru executarea efectivă şi într-un termen
rezonabil a acestora.
• pentru direcţia de acţiune Garantarea accesului liber la
justiţie, sunt stabilite şapte obiective strategice:
- consolidarea sistemului de acordare a asistenţei juridice,
adecvate nevoilor cetăţeanului,
- îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare externă a
sistemului judiciar, prevenirea infracţionalităţii şi a corupţiei, având
ca rezultat consolidarea culturii juridice în societatea românească,
creşterea gradului de acces al publicului la informaţii privind starea
justiţiei şi îmbunătăţirea indicatorilor de percepţie privind
încrederea în justiţie,
- implicaţii pentru buget, care vor fi incluse în planul de
acţiune,
- implicaţii juridice,
- monitorizare, evaluare, revizuire,
- procesul de consultare.
Proiectul strategiei a fost lansat în dezbatere publică, prin
postarea sa pe pagina de internet a Ministerului justiţiei în
perioada 10 octombrie - 30 noiembrie 2014. Două reuniuni de
consultare cu societatea civilă au avut loc în perioada octombrie noiembrie 2014.
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Unele aspecte privind procedura de constatare şi
sancţionare a incompatibilităţilor magistraţilor.
Compatibilitatea prevederilor Legii nr. 176/2010 şi,
respectiv, ale Legilor nr. 303/2004 şi nr. 317/2004,
precum şi delimitarea atribuţiilor specifice
instituţiilor prevăzute de lege
Diana GAVRILIŢĂ
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios

În şedinţa din 20 noiembrie 2014, au fost supuse analizei
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii unele aspecte privind
procedura de constatare şi sancţionare a incompatibilităţilor
magistraţilor, prevăzută de Legea nr. 176/2010 privind integritatea
în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea şi organizarea
Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi
completarea altor acte normative şi, respectiv, de Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare, sub aspectul compatibilităţii dintre acestea
şi a delimitării atribuţiilor specifice instituţiilor prevăzute de lege.
În acest context, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii
a adoptat Hotărârea nr. 1223/20.11.2014, prin care a stabilit
următoarele:
Art. 1- În cazul judecătorilor şi procurorilor cu privire la
care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de
interese, nu intervine direct şi automat eliberarea din funcţie, ci
fapta constituie abatere disciplinară cu privire la care se poate
aplica una din următoarele sancţiuni: 1. diminuarea indemnizaţiei
de încadrare lunare brute cu până la 20% pe o perioadă de până la
6 luni; 2. mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an la
o altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei
curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte
de apel; 3. suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;
4. excluderea din magistratură.
Art. 2 - În cazul în care sancţiunea disciplinară care i se
aplică unui judecător sau procuror faţă de care s-a constatat
existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate
este alta decât excluderea din magistratură, interdicţia de a mai
exercita orice funcţie sau demnitate publică ce face obiectul Legii
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nr. 176/2010, cu excepţia celor electorale, prevăzută la art. 25
alin. (2) teza I din aceeaşi lege, nu mai operează.
Art. 3 - Prevederile Legii nr. 176/2010, cu privire la
imposibilitatea aplicării sancţiunii avertismentului, sunt aplicabile
judecătorilor şi procurorilor în toate cazurile, indiferent dacă
Consiliul Superior al Magistraturii a fost sesizat sau nu de Agenţia
Naţională de Integritate.
Art. 4 - În cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii a
fost sesizat de Agenţia Naţională de Integritate în legătură cu o
faptă a unui judecător sau procuror cu privire la care s-a constatat
starea de incompatibilitate sau de conflict de interese, sancţiunea
disciplinară poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data
rămânerii definitive a raportului de evaluare prevăzut la art. 21 din
Legea nr. 176/2010 sau, în cazul în care cauza de
incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei,
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la
încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune
altfel.
Pentru a hotărî în acest sens, Plenul a avut în vedere
următoarele aspecte:
1. În conformitate cu art. 25 alin. (1) din Legea nr.
176/2010, „fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a
emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie
sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor
legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate
constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit
reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii
respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă
de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive
ale unei infracţiuni”. La alin. (3) al aceluiaşi articol, se stabileşte că
„fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de

incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei
pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere
disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile
demnităţii, funcţiei sau activităţii respective”.
Din interpretarea acestor dispoziţii, rezultă că, din
perspectiva consecinţelor stării de incompatibilitate sau a
conflictului de interese, pot exista două categorii de funcţii sau
demnităţi publice: una în cazul căreia constatarea acestei stări
conduce în mod direct la eliberarea din funcţie şi una în cazul
căreia o asemenea stare constituie abatere disciplinară şi se
sancţionează potrivit reglementării care i se aplică.
Mai multe acte normative care reglementează statutul
persoanelor care exercită funcţii şi demnităţi publice prevăd
sancţiuni specifice pentru cei care încalcă prevederile referitoare
la incompatibilităţi şi la conflictul de interese. Astfel, în caz de
incompatibilitate, intervine încetarea mandatului pentru
următoarele categorii de funcţii şi demnităţi publice: deputaţi şi
senatori (Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al
senatorilor, republicată, cu modificările ulterioare), aleşi locali
(Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările
ulterioare), judecătorii Curţii Constituţionale (Legea nr. 47/2004,
republicată, cu modificările ulterioare), membrii Consiliului
Concurenţei (Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu
modificările ulterioare) sau membrii Curţii de Conturi (Legea nr.
94/1992, republicată, cu modificările ulterioare).
În schimb, în cazul judecătorilor şi procurorilor, art. 99 lit. b)
din Legea nr. 303/2004, republicată, prevede expres că
„încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi
interdicţii privind judecătorii şi procurorii” constituie abatere
disciplinară. Pentru această abatere disciplinară nu este
prevăzută o sancţiune specială, ci se aplică, proporţional cu
gravitatea abaterii, una dintre sancţiunile prevăzute la art. 100 din
aceeaşi lege.
Rezultă că, în cazul judecătorilor şi procurorilor, este
incidentă cea de-a doua ipoteză prevăzută la art. 25 alin. (3) din
Legea nr. 176/2010, fapta cu privire la care s-a constatat starea de
incompatibilitate sau de conflict de interese constituind abatere
disciplinară şi sancţionându-se potrivit Legii privind statutul
judecătorilor şi procurorilor.
Având în vedere, însă, dispoziţiile cu caracter special ale
art. 25 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, potrivit cărora „prin
derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează
răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi
aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în
prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment”, rezultă
că judecătorilor şi procurorilor cu privire la care s-a constatat
încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi
conflictul de interese, nu li se poate aplica sancţiunea
avertismentului.
Pe aceste premise, Plenul a reţinut că, în cazul
judecătorilor şi procurorilor cu privire la care s-a constatat starea
de incompatibilitate sau de conflict de interese, nu intervine direct
şi automat eliberarea din funcţie, ci fapta constituie abatere
disciplinară cu privire la care se poate aplica una din următoarele
sancţiuni:
- diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu

până la 20% pe o perioadă de până la 6 luni;
- mutarea disciplinară pentru o perioadă de până la un an
la o altă instanţă sau la un alt parchet, situate în circumscripţia altei
curţi de apel ori în circumscripţia altui parchet de pe lângă o curte
de apel;
- suspendarea din funcţie pe o perioadă de până la 6 luni;
- excluderea din magistratură.
2. O altă problemă analizată de Plen a vizat dispoziţiile
alin. (2) al art. 25 din Legea nr. 176/2010, care reglementează o
sancţiune specială, astfel: „persoana eliberată sau destituită din
funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat
existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate
este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o
demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu
excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data
eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă
sau a încetării de drept a mandatului (...)”.
Aceste dispoziţii instituie o interdicţie specială pentru
persoana eliberată din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) ale
aceluiaşi articol (ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare
constând în eliberarea sau destituirea din funcţie ori ca urmare a
angajării răspunderii penale pentru o infracţiune decurgând din
conflictul de interese sau starea de incompatibilitate) sau ca
urmare a constatării conflictului de interese ori a stării de
incompatibilitate.
Nici Legea nr. 176/2010 şi nici Legea nr. 303/2004 nu
conţin nicio dispoziţie în sensul exceptării magistraţilor de la
aplicarea acestei dispoziţii legale.
Având în vedere însă că, în cazul judecătorilor şi
procurorilor cu privire la care s-a constatat starea de
incompatibilitate sau conflictul de interese, nu intervine direct şi
automat eliberarea din funcţie, rezultă că interdicţia specială în
discuţie se aplică acestora doar în situaţia în care au fost
sancţionaţi disciplinar cu excluderea din magistratură sau au fost
eliberaţi din funcţie în condiţiile art. 65 alin. (1) lit. f) şi f1) din Legea
nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin urmare, doar în aceste cazuri, judecătorul sau
procurorul respectiv va fi decăzut din dreptul de a mai exercita
orice funcţie sau demnitate publică ce face obiectul Legii nr.
176/2010 (şi nu doar funcţia de judecător sau procuror), cu
excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data
eliberării din funcţie prin decret prezidenţial.
În cazul în care sancţiunea disciplinară care i se aplică
unui judecător sau procuror faţă de care s-a constatat existenţa
conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este alta
decât excluderea din magistratură, interdicţia menţionată mai sus
nu mai operează.
3. Luând în analiză şi problema incidenţei prevederilor art.
25 alin. (4) din Legea nr. 176/2010 analizate anterior, cu privire la
imposibilitatea aplicării sancţiunii avertismentului, Plenul a reţinut
că acestea se aplică în toate cazurile, indiferent dacă Agenţia
Naţională de Integritate a fost sau nu cea care a sesizat Consiliul
Superior al Magistraturii cu privire la existenţa unui conflict de
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interese sau a unei stări de incompatibilitate referitoare la un
judecător sau procuror.
Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, „Dispoziţiile
prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care
au obligaţia declarării averii şi a intereselor:
(…)
6. membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
7. judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii
acestora, precum şi asistenţii judiciari;”
Din interpretarea acestui text de lege, rezultă că toate
dispoziţiile sale sunt aplicabile judecătorilor şi procurorilor,
nefăcându-se nicio precizare că anumite părţi sau secţiuni din
cuprinsul său operează doar pentru anumite persoane sau doar în
anumite cazuri.
De asemenea, din analiza Legii nr. 176/2010, reiese că
dispoziţiile sale se aplică cu prioritate atunci când acestea derogă
de la reglementările aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii
respective [art. 25 alin. (1) şi (4), art. 26 alin. (3) din lege].
Pe de altă parte, nu există nicio dispoziţie legală care să
limiteze aplicarea prevederilor art. 25 alin. (4) în cazul judecătorilor
şi procurorilor doar pentru situaţia în care Consiliul Superior al
Magistraturii este sesizat deAgenţia Naţională de Integritate.
În aceste condiţii, prevederilor legale în discuţie trebuie să
li se acorde eficienţă indiferent de modalitatea de sesizare a
Consiliului.
Mai mult decât atât, o soluţie contrară este de natură să
încalce principiul egalităţii în drepturi, consacrat în art. 16 din
Constituţia României, republicată. Astfel, s-ar ajunge în situaţia în
care, de exemplu, un magistrat care a încălcat prevederile legale
referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii şi în legătură cu care nu
există o sesizare din partea Agenţiei Naţionale de Integritate să fie
sancţionat cu avertisment, iar unui alt magistrat, care a încălcat
aceleaşi prevederi, însă cu privire la care există o sesizare din
partea Agenţiei Naţionale de Integritate să i se aplice o altă
sancţiune din cele prevăzute la art. 100 din Legea nr. 303/2004,
republicată, mai grea decât avertismentul.
Într-un astfel de caz, existenţa sau nu a unei sesizări din
partea Agenţiei Naţionale de Integritate nu ar constitui o motivare
obiectivă şi rezonabilă pentru aplicarea unui tratament diferenţiat.
Interpretarea pe care Curtea Constituţională a dat-o
principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor în jurisprudenţa sa
este îndeaproape legată de sensul pe care Curtea Europeană a
Drepturilor Omului l-a dat principiului nediscriminării. Astfel, prin
Decizia nr. 82/2012, instanţa de contencios constituţional a reţinut
că „violarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci
când se aplică tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să
existe o motivare obiectivă şi rezonabilă sau dacă există o
disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal şi
mijloacele folosite”.
De asemenea, prin Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994 a
Curţii Constituţionale s-a statuat că "principiul egalităţii în faţa legii
presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în
funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. În consecinţă, un
tratament diferit nu poate fi doar expresia aprecierii exclusive a
legiuitorului, ci trebuie să se justifice raţional, în respectul
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principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor
publice", (a se vedea şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 135 din 5
noiembrie 1996).
Faţă de cele anterior expuse, rezultă că prevederile Legii
nr. 176/2010 analizate mai sus, cu privire la imposibilitatea aplicării
sancţiunii avertismentului, sunt aplicabile judecătorilor şi
procurorilor în toate cazurile, indiferent dacă Consiliul Superior al
Magistraturii a fost sesizat sau nu de Agenţia Naţională de
Integritate.
4. În fine, un alt aspect supus analizei Plenului a ridicat
problema compatibilităţii între unele dispoziţii din Legea nr.
176/2010 şi din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare.
Dispoziţiile Legii nr. 317/2004, republicată, descriu
procedura disciplinară ce se desfăşoară cu privire la faptele
prevăzute în Legea nr. 303/2004, săvârşite de judecători şi
procurori, fiind reglementate o serie de termene în care pot fi
efectuate actele de procedură.
Coroborând prevederile art. 26 alin. (1) lit. e) din Legea nr.
176/2010 cu cele ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 317/2004,
republicată, rezultă că Agenţia Naţională de Integritate comunică
raportul de evaluare, prin care s-a constatat existenţa unui conflict
de interese sau a unei stări de incompatibilitate în privinţa unui
judecător sau procuror, Consiliului Superior al Magistraturii, care,
la rândul său, va putea sesiza Inspecţia Judiciară în vederea
efectuării cercetării disciplinare prealabile şi, respectiv, a
exercitării acţiunii disciplinare.
Potrivit art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010, „Prin
derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează
răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen
de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de
evaluare, potrivit prevederilor legale. În cazul în care cauza de
incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei,
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la
încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune
altfel”.
Legea nr. 317/2004, republicată, nu prevede un termen în
care poate fi aplicată sancţiunea disciplinară, ci doar arată, în
cuprinsul art. 46 alin. (7), că acţiunea disciplinară poate fi
exercitată în termen de 30 de zile de la finalizarea cercetării
disciplinare, dar nu mai târziu de 2 ani de la data la care fapta a fost
săvârşită.
Dispoziţiile acestui din urmă act normativ au aplicabilitate
generală în materia răspunderii disciplinare a judecătorilor şi
procurorilor, pentru toate faptele prevăzute de Legea nr.
303/2004, republicată, şi nu doar pentru cele referitoare la
încălcarea dispoziţiilor referitoare la interdicţii şi incompatibilităţi.
În materia conflictului de interese şi a incompatibilităţilor,
dispoziţiile Legii nr. 176/2010 se aplică cu prioritate atunci când
acestea derogă de la reglementările aplicabile demnităţii, funcţiei
sau activităţii respective, deci inclusiv de la cele aplicabile
judecătorilor şi procurorilor.
Prin urmare, în cazul în care Consiliul Superior al
Magistraturii a fost sesizat de Agenţia Naţională de Integritate în
legătură cu o faptă a unui judecător sau procuror cu privire la care

s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de
interese, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de cel
mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare
prevăzut la art. 21 din Legea nr. 176/2010 sau, în cazul în care

cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei,
sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la
încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune
altfel.
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Prezentarea Regulamentului privind evaluarea
activităţii profesionale a personalului de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din
cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii
Judecător Andreea CIOATĂ
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Prin Hotărârea nr. 862 din 3 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 17 iulie 2014,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii.
Hotărârea a fost adoptată în contextul în care, deşi
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior
al Magistraturii conţine unele dispoziţii în materia evaluării
activităţii personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor
şi procurorilor, acestea nu permit, în concret, evaluarea, nefiind
stabiliţi indicatorii de evaluare, iar procedura de evaluare fiind
reglementată doar sumar.
La elaborarea regulamentului ce face obiectul prezentării
s-a ţinut seama de dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „Pe durata
îndeplinirii funcţiei, personalul de specialitate juridică din
Ministerul Justiţiei, Ministerul Public, Consiliul Superior al
Magistraturii, Institutul Naţional de Criminologie, Institutul Naţional
de Expertize Criminalistice şi din Institutul Naţional al Magistraturii
este asimilat judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte
drepturile şi îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de
admitere, evaluarea activităţii profesionale, susţinerea
examenului de capacitate şi de promovare, dispoziţiile prezentei
legi aplicându-se în mod corespunzător”.
Având în vedere că art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004
prevede adoptarea unui Regulament distinct privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor de către
Consiliul Superior al Magistraturii, iar potrivit art. 87 alin. (1) din
aceeaşi lege, mai sus citat, dispoziţiile legii privind evaluarea
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor - deci şi cele
ale art. 39 alin. (6) - se aplică în mod corespunzător personalului
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, s-a
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decis elaborarea unui regulament separat privind evaluarea
activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior
al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii.
Trebuie menţionat că regulamentul vizează doar
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii, iar nu şi cel din cadrul
aparatului Inspecţiei Judiciare, cu toate că şi această structură cu
personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea tot în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii.
În acest sens, s-a avut în vedere poziţia exprimată de
Inspecţia Judiciară, în sensul că în Regulamentul propriu de
organizare şi funcţionare, aprobat prin Ordinul Inspectorului şef nr.
24/2012, a fost deja prevăzută o procedură de evaluare a
personalului propriu, inclusiv a personalului de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor, ce urmează a fi modificată şi
completată în acord cu regulamentul ce face obiectul prezentării,
pentru a se asigura o unitate de reglementare în privinţa evaluării
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
instituţiilor coordonate sau care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
Consiliului.
Şi tot referitor la sfera de aplicare a regulamentului
prezentat, menţionăm că acesta se aplică în mod corespunzător şi
personalului asimilat detaşat la Consiliul Superior al Magistraturii şi
la Institutul Naţional al Magistraturii, dar nu se aplică judecătorilor şi
procurorilor detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
ori al Institutului Naţional al Magistraturii pe posturi de personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
- II Regulamentul analizat este structurat în patru capitole,
astfel: Dispoziţii generale (sfera de aplicare, obiective urmărite,

perioada supusă evaluării, componenţa comisiilor de evaluare),
Indicatorii de evaluare a performanţelor profesionale, Procedura
de evaluare şi Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Regulamentul are trei anexe, cuprinzând modele ale
proceselor-verbale anuale de evaluare, ale raportului de evaluare
şi ale fişei de evaluare, asemănător anexelor la Regulamentul
privind evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor.
În acest sens, este de menţionat că evaluarea
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii a fost reglementată pornind de
la principiul enunţat de art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, mai
sus prezentate, procedându-se, aşadar la o transpunere a
normelor legale şi regulamentare privind evaluarea judecătorilor şi
procurorilor, ţinând cont de specificul activităţii desfăşurate de
personalul asimilat din cele două instituţii.
Prin urmare, prevederile regulamentului analizat sunt, în
mare parte, similare cu cele din cuprinsul Regulamentului privind
evaluarea activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 676/2007, cu modificările şi completările
ulterioare.
Astfel, criteriile de evaluare sunt aceleaşi ca şi în cazul
judecătorilor şi procurorilor, respectiv eficienţa, calitatea activităţii
şi integritatea, obligaţia de formare profesională continuă şi
absolvirea unor cursuri de specializare (iar în cazul personalului
de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor numit în
funcţii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuţiilor
manageriale).
Şi etapele parcurse în procedura de evaluare a
personalului asimilat sunt similare, respectiv: analiza
documentelor care conţin rezultate ale activităţii profesionale a
persoanei evaluate, autoanaliza şi autoaprecierea, interviul de
evaluare, stabilirea de comun acord a unui plan individual de
dezvoltare profesională şi acordarea calificativului.
Tot astfel, sunt similare perioada pe care se face
evaluarea, conţinutul etapelor evaluării, acordarea notelor şi a
calificativului, posibilitatea de contestare a calificativului acordat,
obligaţia de a urma cursuri speciale în cazul obţinerii anumitor
calificative ş.a.
Date fiind, însă, diferenţele specifice între activitatea
desfăşurată de judecători şi procurori şi cea desfăşurată de
personalul de specialitate juridică asimilat, nu s-a putut proceda la
o preluare integrală a dispoziţiilor regulamentare aprobate prin
Hotărârea Plenului Consiliului nr. 676/2007, acestea trebuind a fi
adaptate corespunzător.
O primă diferenţă se constată în privinţa indicatorilor de
evaluare, unii dintre indicatorii relevanţi în cazul judecătorilor şi
procurorilor neprezentând interes, în mod obiectiv, în evaluarea
activităţii personalului asimilat, cum este, spre exemplu,
imparţialitatea (indicator de evaluare pentru integritate).

În mod firesc, diferă şi componenţa comisiilor de evaluare,
care, în cazul funcţiilor de execuţie din aparatul Consiliului
Superior al Magistraturii, sunt compuse, ca regulă, din persoanele
care conduc compartimentul respectiv.
În cazul funcţiilor de conducere de director, director
adjunct şi şef serviciu, care nu se află în cadrul unei direcţii,
evaluarea se face de o comisie formată din secretarul general şi
secretarul general adjunct, iar în cazul funcţiilor de conducere de
şef serviciu ori şef birou în cadrul unei direcţii sau serviciu,
evaluarea se face de o comisie formată din secretarul general şi,
după caz, directorul direcţiei sau şeful serviciului.
Într-o situaţie particulară se află personalul asimilat care
ocupă funcţii de execuţie sau de conducere în cadrul unor
compartimente aflate în subordinea preşedintelui Consiliului
Superior al Magistraturii, a cărui evaluare se face de către
preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii.
În ceea ce priveşte personalul asimilat care ocupă funcţii
de execuţie în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii,
evaluarea acestuia se face de o comisie formată din directorul
adjunct responsabil cu activitatea departamentului în care
persoana evaluată îşi desfăşoară activitatea şi din conducătorul
departamentului respectiv.
Evaluarea personalului asimilat care ocupă funcţii de
conducere a departamentelor din cadrul Institutului se face de o
comisie formată din director şi directorul adjunct responsabil cu
activitatea departamentului în care persoana evaluată îşi
desfăşoară activitatea.
În fine, diferenţe se constată şi în ceea ce priveşte
soluţionarea contestaţiilor formulate împotriva calificativului
acordat în urma evaluării. Astfel, personalul asimilat din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii ce ocupă funcţii de execuţie,
nemulţumit de calificativul acordat, poate formula contestaţie la
secretarul general al Consiliului Superior al Magistraturii.
În cazul personalului asimilat care ocupă funcţii de
execuţie în cadrul unor compartimente aflate în subordinea
preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi al
personalului care exercită funcţii de conducere, nemulţumit de
calificativul acordat, contestaţia se soluţionează, însă, de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii.
La Institutul Naţional al Magistraturii, personalul asimilat
ce ocupă funcţii de execuţie, nemulţumit de calificativul acordat,
poate formula contestaţie la directorul Institutului Naţional al
Magistraturii, iar personalul care exercită funcţii de conducere, la
Consiliul ştiinţific al Institutului.
Spre deosebire de judecători şi procurori, în cazul cărora
hotărârile secţiilor Consiliului Superior al Magistraturii prin care sau soluţionat contestaţiile împotriva calificativelor acordate de
comisiile de evaluare pot fi atacate la Plen, în cazul personalului
asimilat (atât din cadrul Consiliului, cât şi al Institutului), nu este
prevăzută posibilitatea atacării actelor emise cu ocazia soluţionării
contestaţiilor.
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Prezentarea Regulamentului privind organizarea şi
desfăşurarea examenului de promovare în funcţii
de execuţie a personalului de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Superior al
Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii
Judecător Andreea CIOATĂ
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Prin Hotărârea nr. 1260 din 20 noiembrie 2014,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 6
ianuarie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
adoptat Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea
examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii.
Hotărârea a fost adoptată în contextul în care la pct. 2 al
Notei de la finalul capitolului I din Anexa nr. VI (Familia
ocupaţională de funcţii bugetare „Justiţie”) la Legea-cadru nr.
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare, se prevede în mod
expres faptul că „promovarea judecătorilor, procurorilor, a
personalului asimilat acestora şi a magistraţilor-asistenţi se
face doar prin examen sau concurs, în condiţiile Legii nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare”.
În conformitate cu dispoziţiile art. 87 alin. (1) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, „pe durata îndeplinirii
funcţiei, personalul de specialitate juridică din Consiliul Superior al
Magistraturii şi din Institutul Naţional al Magistraturii este asimilat
judecătorilor şi procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi
îndatoririle, inclusiv susţinerea examenului de admitere,
evaluarea activităţii profesionale, susţinerea examenului de
capacitate şi de promovare, dispoziţiile acestei legi aplicându-se
în mod corespunzător”.
Spre deosebire, însă, de examenul de capacitate, cu
1
referire la care dispoziţiile art. 26 alin. (1 ) din Legea nr. 303/2004
prevăd că se susţine de personalul asimilat împreună cu
judecătorii şi procurorii stagiari, examenul de promovare al acestei
categorii profesionale nu beneficiază de reglementare nici la
nivelul legislaţiei primare şi nici al legislaţiei secundare.
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În acest context, adoptarea unui regulament care să
reglementeze modalitatea de organizare şi desfăşurare a
examenului de promovare în funcţii de execuţie a personalului de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii era absolut necesară în raport
de dispoziţiile legii-cadru de salarizare, în lipsa susţinerii acestui
examen promovarea nefiind posibilă.
Având în vedere că art. 46 alin. (3) din Legea nr. 303/2004
consacră prevederea într-un Regulament separat a procedurii de
desfăşurare a concursului de promovare în funcţii de execuţie a
judecătorilor şi procurorilor, inclusiv modalitatea de contestare a
rezultatelor, iar potrivit art. 87 alin. (1), mai sus citat, dispoziţiile
Legii nr. 303/2004 privind susţinerea examenului de promovare de
către judecători şi procurori - deci şi cele ale art. 46 alin. (3) se
aplică în mod corespunzător personalului de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor, s-a decis elaborarea unui
regulament separat privind promovarea personalului de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al
Magistraturii.
Trebuie menţionat că regulamentul vizează doar
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi al
Institutului Naţional al Magistraturii, iar nu şi cel din cadrul
aparatului Inspecţiei Judiciare, cu toate că şi această structură cu
personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea tot în cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii.
Astfel, Inspecţia Judiciară a învederat că prin Ordinul
Inspectorului şef nr. 24/2012 a fost aprobat Regulamentul propriu
de organizare şi funcţionare, ce urmează a fi modificat şi completat
în acord cu regulamentul ce face obiectul prezentării, pentru a se
asigura o unitate de reglementare în privinţa promovării în funcţii

de execuţie a personalului de specialitate juridică asimilat
judecătorilor şi procurorilor la nivelul Consiliului Superior al
Magistraturii şi al instituţiilor coordonate sau care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul Consiliului.
Şi tot referitor la sfera de aplicare menţionăm că
regulamentul analizat nu se aplică - în mod firesc - judecătorilor şi
procurorilor detaşaţi în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii
ori al Institutului Naţional al Magistraturii pe posturi de personal de
specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor.
- II Regulamentul analizat este structurat în patru capitole:
Dispoziţii generale, Condiţii pentru înscriere la examen,
Organizarea şi desfăşurarea examenului (norme privind comisiile
de concurs şi procedura propriu-zisă de desfăşurare a
examenului) şi Dispoziţii finale şi tranzitorii.
Examenul de promovare se organizează anual (desigur,
în măsura în care este necesar acest lucru), de către fiecare dintre
cele două instituţii vizate (Consiliul Superior al Magistraturii şi
Institutul Naţional al Magistraturii), pentru personalul propriu.
Comisiile constituie pentru examen sunt aceleaşi ca şi în
cazul concursului de promovare în funcţii de execuţie a
judecătorilor şi procurorilor, respectiv comisia de organizare
(formată din persoane din cadrul aparatului propriu al Consiliului
sau Institutului, după caz), comisia de elaborare a subiectelor şi
comisia de soluţionare a contestaţiilor.
În aceste din urmă comisii pot fi numiţi (cu acordul lor),
judecători sau procurori detaşaţi la Consiliul Superior al
Magistraturii sau la Institutul Naţional al Magistraturii, personal
asimilat din cadrul instituţiei organizatoare a examenului sau
formatori ai Institutului Naţional al Magistraturii.
Condiţiile ce trebuie îndeplinite (la data susţinerii probei
scrise) pentru a putea participa la examenul de promovare sunt
asemănătoare celor cerute judecătorilor şi procurorilor, respectiv:
condiţiile minime de vechime prevăzute de art. 44 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004 în funcţia de personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor şi procurorilor, obţinerea calificativului „foarte
bine” la ultima evaluare, inexistenţa unei sancţiuni disciplinare în
ultimii 3 ani.
Verificarea îndeplinirii acestor condiţii se face de către
comisia de organizare a examenului, candidaţii ale căror cereri de
înscriere au fost respinse putând face contestaţie, care se
soluţionează de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii sau de
Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, după caz.
Ca şi în cazul judecătorilor şi procurorilor, examenul
urmăreşte verificarea cunoştinţelor teoretice şi practice ale
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor.
În concret, candidaţii susţin o probă scrisă ce îmbracă
forma unui test-grilă cu 50 de întrebări, din care 40 urmăresc
verificarea cunoştinţelor teoretice, iar restul de 10 întrebări
vizează verificarea cunoştinţelor practice.
Întrebările teoretice sunt formulate din următoarele materii
de examen:

a) una dintre următoarele materii, la alegerea
candidatului: drept civil, drept penal, drept administrativ, financiar
şi fiscal, dreptul muncii - 15 întrebări;
b) drept procesual penal pentru materia de specialitate
drept penal sau drept procesual civil pentru celelalte materii de
specialitate de la lit. a) - 15 întrebări;
c) jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi
jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, indiferent de
opţiune - câte 5 întrebări.
Întrebările teoretice la materiile prevăzute la lit. a) şi b)
cuprind şi jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi a Curţii
Constituţionale.
Cât priveşte verificarea cunoştinţelor practice, cele 10
întrebări sunt stabilite pe baza tematicii şi bibliografiei de examen,
ţinând seama de specificul instituţiei în cadrul căreia candidaţii îşi
desfăşoară activitatea (Consiliul Superior al Magistraturii sau
Institutul Naţional al Magistraturii).
Candidaţii pot contesta baremul (care se stabileşte de
comisia de elaborare a subiectelor), contestaţiile soluţionându-se
de comisia de soluţionare a contestaţiilor.
Pe baza baremului definitiv se procedează la evaluarea şi
notarea lucrărilor, prin procesare electronică.
Fiecare răspuns corect la întrebările cu caracter teoretic şi
practic primeşte 2 puncte (rezultând un total maxim de 100 de
puncte), iar pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie să obţină
minimum 70 de puncte (echivalentul notei 7), însă nu mai puţin de
40 de puncte la întrebările ce urmăresc verificarea cunoştinţelor
teoretice şi nu mai puţin de 10 puncte la întrebările ce urmăresc
verificarea cunoştinţelor practice.
Punctajul obţinut poate fi contestat de candidaţi,
contestaţiile soluţionându-se de comisia de soluţionare a
contestaţiilor. Nota acordată în urma contestaţiei este definitivă şi
nu poate fi mai mică decât nota contestată.
Rezultatele finale ale examenului se prezintă Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii sau Consiliului ştiinţific al
Institutului Naţional al Magistraturii, după caz, în vederea validării.
În termen de cel mult 30 de zile de la data validării
examenului, secretarul general al Consiliului Superior al
Magistraturii sau directorul Institutului Naţional al Magistraturii,
după caz, dispune promovarea candidaţilor declaraţi admişi.
Cât priveşte modalitatea efectivă de promovare a
personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi
procurorilor, în condiţiile în care legea nu reglementează aceste
aspecte şi ţinând seama de faptul că magistraţii (categorie
profesională la care se raportează personalul asimilat)
promovează în grade (mai precis, în gradul imediat superior celui
deţinut), regulamentul a mers pe o astfel de variantă. De altfel, şi în
cazul personalului asimilat din cadrul Ministerului Justiţiei şi al
Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie există reglementări similare.
Regulamentul conţine şi dispoziţii tranzitorii, prevăzând că
personalul asimilat din cadrul aparatului propriu al Consiliului
Superior al Magistraturii şi al Institutului Naţional al Magistraturii îşi
păstrează gradul profesional corespunzător salarizării pe care o
are la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
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Admisibilitatea plângerilor prealabile formulate
împotriva hotărârilor Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii privind cariera şi drepturile
judecătorilor şi procurorilor
Judecător Laura Cristina CARCIA
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios Biroul contencios

Potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (7) şi (5) din Legea nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările ulterioare, lege specială în domeniu, hotărârile
Plenului privind cariera şi drepturile judecătorilor şi procurorilor pot
fi atacate cu contestaţie de orice persoană interesată la Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie-Secţia de contencios administrativ şi
fiscal, în termen de 15 zile de la publicare sau comunicare.
Apreciem că formularea unei plângeri prealabile, în
baza dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, împotriva unei hotărâri emise de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la cariera şi
drepturile judecătorilor şi procurorilor, este inadmisibilă, din
următoarele considerente:
R evocarea actului administrativ desemnează
operaiunea juridică prin care organul emitent dispune retragerea
propriului act fie din proprie iniiativă, fie ca urmare a dispoziiilor
organului ierarhic superior.
În cazul hotărârilor Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii, legiuitorul a stabilit o procedură distinctă, care nu
permite organului emitent revocarea propriului act administrativ, ci
impune sesizarea instanţei de judecată de către persoana
interesată pentru a aprecia asupra legalităţii actului contestat.
Prevederile legii speciale, privind contestaţia formulată
în temeiul dispoziţilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
strict şi cu precădere, astfel că acestea derogă de la normele
dreptului comun în materie, reprezentat de Legea nr. 554/2004
privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
Prin urmare, judecătorul sau procurorul interesat nu are
deschisă decât calea contestaţiei, adresată direct Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie, potrivit dispoziţiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr.
317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
O discuţie specială trebuie făcută cu privire la posibilitatea
contestării calificativului acordat în evaluarea activităii
profesionale a magistrailor, cu privire la care există dispoziii
speciale atât în legislaia primară, cât și în legislaia secundară.
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Pe de o parte, potrivit art. 40 din Legea nr. 317/2004,
republicată, cu modificările ulterioare, sunt reglementate atribuiile
seciilor Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la cariera
judecătorilor și procurorilor. În cadrul acestora, conform art. 40 lit.
e) din Legea nr. 317/2004, seciile soluionează contestaiile
formulate împotriva calificativelor acordate de comisiile de
evaluare anuală a activităii profesionale a judecătorilor și
procurorilor, constituite în condiiile legii.
Împotriva hotărârilor pronunate de seciile Consiliului
Superior al Magistraturii, cu excepia celor date în materie
disciplinară, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii
soluionează contestaiile formulate de judecători și procurori,
astfel cum rezultă din art. 36 alin. (2) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare.
Controlul judiciar al hotărârilor Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii privind cariera și drepturile judecătorilor și
procurorilor este statuat prin dispoziiile speciale derogatorii ale
art. 29 alin. (5) și alin. (7) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu
modificările ulterioare, după cum s-a arătat mai sus.
Pe de altă parte, în legislaia secundară se disting
prevederile art. 24 din Regulamentul de organizare și funcionare
a Consiliului Superior al Magistraturii aprobat prin Hotărârea
Plenului nr. 326/2005 conform cărora:
,,(1) Secia pentru judecători sau Secia pentru procurori,
după caz, soluionează contestaiile formulate de judecători și
procurori împotriva calificativelor acordate de comisiile de
evaluare a activităii profesionale, în termen de 30 de zile de la
primirea acestora.(…)
(4) Hotărârea seciei poate fi atacată cu contestaie la
Plen, în termen de 5 zile de la comunicare.
(5) Hotărârea Plenului, ca instanţă de judecată, este
definitivă şi irevocabilă.(…)”
Totodată, potrivit art. 37 din Regulamentul privind
evaluarea activităii profesionale a judecătorilor și procurorilor
aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 676/2007 ,,(1) Judecătorii sau
procurorii nemulumii de calificativul acordat pot face contestaie

la secia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, în
termen de 30 de zile de la comunicare.(…). (5) Hotărârile seciilor
pot fi atacate, în termen de 5 zile de la comunicare, la Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii.”
Deși art. 24 alin. (5) din Regulamentul de organizare și
funcionare a Consiliului Superior al Magistraturii aprobat prin
Hotărârea Plenului nr. 326/2005 și art. 37 din Regulamentul privind
evaluarea activităii profesionale a judecătorilor și procurorilor
aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 676/2007 prevăd că în materia
contestaiilor formulate împotriva calificativelor acordate de
comisiile de evaluare anuală a activităii profesionale a
judecătorilor și procurorilor hotărârea Plenului, ca instană de
judecată, este definitivă și irevocabilă, apreciem că sunt
aplicabile dispoziiile art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu
modificările ulterioare.
Prin reglementarea controlului judiciar al hotărârilor
Plenului privind cariera și drepturile judecătorilor și procurorilor
conform dispoziiilor art. 29 alin. (7) din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările
ulterioare, este respectat accesul liber la justiie - drept
fundamental consacrat atât prin art. 6 pct.1 din Convenia pentru

apărarea drepturilor omului și a libertăilor fundamentale, prin art.
21 din Constituia României republicată, prin art. 10 din Declaraia
universală a drepturilor omului, precum și prin art. 14 pct.1 din
Pactul internaional cu privire la drepturile civile și politice.
În considerarea aplicării prioritare a prevederilor din
Legea nr. 317/2004, în raport cu legislaia secundară
(Regulamentul de organizare și funcionare a Consiliului Superior
al Magistraturii aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 326/2005 și
Regulamentul privind evaluarea activităii profesionale a
judecătorilor și procurorilor aprobat prin Hotărârea Plenului nr.
676/2007), considerăm că şi în situaţia particulară anterior expusă
un magistrat nu are deschisă decât calea contestaiei împotriva
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ce se
soluţionează de Înalta Curte de Casaie și Justiie - Secia de
contencios administrativ și fiscal, conform art. 29 alin. (7) din
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
republicată, cu modificările ulterioare.
Prin urmare, nu sunt incidente prevederile art. 7 din Legea
nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările
ulterioare, pentru contestarea hotărârilor emise de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii, referitoare la cariera şi
drepturile judecătorilor şi procurorilor.
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Reînvestirea membrilor comisiei de evaluare a
activităţii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
Data de la care operează reînvestirea
Judecător Anamaria Laura DINESCU,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Conform art. 39 alin. (6) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, prin Hotărârea nr. 676/2007
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor.
O problemă asupra căreia Consiliul Superior al
Magistraturii a exprimat un punct de vedere este cea privind
modalitatea de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale
referitoare la data de la care operează reînvestirea membrilor
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorilor/procurorilor.
În analizarea acestui aspect, s-a avut în vedere că potrivit
art. 26 alin. (2) din Regulamentul privind evaluarea activităţii
profesionale a judecătorilor şi procurorilor aprobat prin Hotărârea
nr. 676/2007 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
“membrii comisiilor şi membrii supleanţi sunt numiţi pentru o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii în funcţie o singură
dată”, iar alin. (21) al aceluiaşi articol stabileşte că „membrii
comisiilor de evaluare sunt reînvestiţi în funcţie de către Consiliul
Superior al Magistraturii, la propunerea colegiilor de conducere”.
Aşadar, situaţia premisă avută în vedere în de art. 26 alin.
(2) şi alin. (21) din Regulamentul privind evaluarea activităţii
profesionale a judecătorilor şi procurorilor, este cea a reînvestirii în
funcţie a aceloraşi persoane care au avut anterior calitatea de
membri ai comisiei de evaluare.
Or, în situaţia reînvestirii în funcţie a aceloraşi membri ai
comisiei de evaluare, hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii are un efect confirmativ al calităţii acestor
persoane, a căror evaluare a fost deja efectuată de către Plen la
acordarea mandatului anterior şi a căror numire se dispune ca
urmare a îndeplinirii condiţiei de a fi desemnaţi de către colegiul de
conducere al instanţei sau al parchetului la care funcţionează.
Efectul confirmativ al hotărârii Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii presupune drept consecinţă
firească faptul că reînvestirea operează cu începere de la data
la care a expirat mandatul pentru care persoanele în cauză au
fost numite iniţial, iar nu cu începere de la data pronunţării
hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
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De altfel, această concluzie se impune şi în urma
interpretării literale a prevederii menionate, legiuitorul folosind
noţiunea de „reînvestire”, operaţiune ce presupune cu
necesitate continuitate în exercitarea funcţiei, fără nicio
întrerupere de la data acordării primului mandat şi până la
expirarea perioadei pentru care s-a dispus reînvestirea.
Această interpretare a dispoziţiilor legale anterior
menţionate a fost reţinută de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii prin Hotărârea nr. 597 din 16.05.2014, care
stabileşte că data de la care operează reînvestirea membrilor
comisiei de evaluare a activităţii profesionale a
judecătorilor/procurorilor, o reprezintă data de la care a
expirat mandatul pentru care a fost învestit în calitate de
membru al comisiei de evaluare.
În motivarea acestei hotărâri s-a reţinut, în esenţă, că în
cazul reînvestirii membrii comisiei de evaluare sunt confirmaţi de
Plen, la propunerea colegiilor de conducere, potrivit art. 26 alin.
(21) din Regulamentul privind evaluarea activităţii profesionale a
judecătorilor şi procurorilor. Astfel, fiind vorba de o simplă
confirmare a unui membru numit anterior în comisia de evaluare,
data de la operează reînvestirea este cea la care a expirat
mandatul anterior, o evaluare a membrilor comsiei fiind deja
efectuată de către Plen la acordarea primului mandat.
Subliniem că această modalitate de interpretare este în
concordană cu principiul conform căruia actul confirmativ
validează o situaie preexistentă cu începere de la data ivirii
situaiei respective, iar nu doar de la data emiterii actului
confirmativ.
De asemenea, trebuie observat că principiul statuat este
general valabil, neexistând situaii de excepie. Astfel, indiferent
de data pronunării hotărârii de reînvestire (anterior, la
momentul sau ulterior expirării mandatului membrilor comisiei de
evaluare), aceasta operează întotdeauna de la data împlinirii
termenului pentru care s-a acordat mandatul anterior.
Arătăm că aplicarea în concret a regulii stabilite prin
Hotărârea nr. 597 din 16.05.2014 a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nu este de natură să producă vreun efect vătămător
pentru magistraţii care urmează să fie evaluaţi. Aceasta întrucât,

chiar şi în eventualitatea în care s-ar aprecia că reînvestirea
operează de la data pronunţării hotărârii prin care se dispune
reînnoirea mandatului, evaluarea se realizează întotdeauna de
către membrii comisiei în funcţie la momentul evaluării, prin
verificarea activităţii profesionale desfăşurate de judecători,

respectiv de procurori, pe o perioadă anterioară (doi sau trei ani, în
funcţie de situaţia concretă), indiferent dacă, pentru acea perioadă
supusă evaluării, membrii comisiei erau aceleaşi persoane sau
altele.
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Principii aplicabile soluionării cererilor de
valorificare a rezultatelor concursului de promovare
în funcii de execuie a judecătorilor și procurorilor
atunci când vin în concurs cu alte cereri
Judecător Roxana Ioana PETCU
Direcţia resurse umane şi organizare

”Consiliul Superior al Magistraturii organizează anual sau
ori de câte ori e necesar, concurs de promovare efectivă și/sau pe
loc în funcii de execuie a judecătorilor și procurorilor”.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea
concursului de promovare a judecătorilor și procurorilor, aprobat
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.621/2006, cu modificările și completările ulterioare prevede
astfel:
Art. 28 (…): (3) Promovarea în funcii de execuie vacante
sau pe loc a candidailor declarai admiși la concurs se face în
ordinea mediilor obinute, în limita numărului de posturi aprobate.
(4) Promovarea efectivă se face în raport de opiunea
candidatului, cu respectarea dispoziiilor alin. (3). În cazul în care
candidaii au optat pentru mai multe secii pentru care s-au scos la
concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puin o
specializare comună, în condiiile art. 6 alin. (41), la promovarea
efectivă se va ine seama de ordinea de preferină indicată de
candidai.
Art. 29 - La medii egale au prioritate, în următoarea
ordine: candidaii care au titlul știinific de doctor în drept, cei care
au vechime mai mare în funcia de judecător sau de procuror, cei
care au calitatea de doctorand, candidaii care au absolvit cursuri
de masterat sau care au absolvit cursuri postuniversitare ori
candidaii care au activitate publicistică în specialitate, iar în cazul
în care egalitatea se păstrează după aplicarea acestor criterii vor fi
avute în vedere în următoarea ordine: nota obinută la proba scrisă
tip grilă pentru verificarea cunoștinelor practice, vechimea la
instana/parchetul al cărei/cărui grad profesional îl deine
judecătorul/procurorul, media obinută la ultima evaluare, media
obinută la examenul de capacitate.
Art. 30 - (1) Judecătorii și procurorii care îndeplinesc
condiiile prevăzute la art. 27, dar care nu au fost promovai ca
urmare a lipsei posturilor vacante pot fi promovai în posturile ce se
vacantează la instanele și parchetele pentru care au optat la
înscriere, în termen de 3 luni de la data validării concursului.
(2) Dispoziiile art. 28 alin. (3) și (4) și ale art. 29 se aplică
în mod corespunzător.
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În aplicarea concretă a acestor dispoziii, cu ocazia
concursurilor de promovare în funcii de execuie organizate de
Consiliu, s-au ivit unele probleme de interpretare.
În mod constant, Consiliul Superior al Magistraturii a
adoptat hotărâri cuprinzând dispoziii de principiu cu ocazia
fiecărui concurs de promovare în funcii de execuie.
Vom prezenta, în cele ce urmează, cele mai frecvente
probleme ce au necesitat o interpretare a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii:
I. Soluionarea concursului între cererile de
valorificare a rezultatelor concursului de promovare în funcii
de execuie și cererile de transfer formulate de judecători
Prin Hotărârea nr. 298/19.04.2007, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a statuat că cererile de valorificare
formulate de candidaii la concursul de promovare au prioritate
atunci când vin în concurs cu cereri de transfer ale candidailor
care au fost admiși pentru promovarea pe loc la concurs și nu au
prioritate atunci când vin în concurs cu alte cereri de transfer,
formulate de ali judecători decât aceia care au promovat pe loc în
urma concursului. Această Hotărâre a fost meninută prin Decizia
nr. 3834/2012 a Înaltei Curi de Casaie și Justiie.
Această hotărâre a fost adoptată cu ocazia concursului de
promovare în funcii de execuie din 4 februarie 2007.
Soluia a fost meninută constant și în hotărârile de
principiu emise cu ocazia concursurilor ulterioare. Exemplificăm,
în acest sens, cu Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 488/4.06.2013, Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii din data de 10.12.2013, Hotărârea nr.
814/3.07.2014.
Soluia are în vedere că, în ipoteza conflictului dintre două
drepturi, aparinând unor persoane diferite, ambele născute în
mod valabil, având același obiect și între care legea nu impune
expres o ordine de preferină, se va conferi prioritate dreptului mai
vechi, respectiv aceluia care a luat naștere primul în mod valabil.
Dreptul de a solicita transferul la o instană corespunzătoare
gradului profesional deinut s-a născut, în mod valabil, odată cu

dobândirea gradului profesional de către judecător/procuror,
numai exerciiul acestuia fiind condiionat de formularea unei
cereri de transfer și depinzând de vacantarea ulterioară a postului
la instana superioară, precum și de îndeplinirea criteriilor
prevăzute de art. 3 din regulament și, ca urmare, se va da prioritate
dreptului mai vechi, respectiv dreptului de a solicita transferul pe
baza gradului profesional obinut anterior organizării concursului
de promovare pentru care se solicită valorificarea.
Pe de altă parte, în cazul concursului între cererile de
valorificare și cererile de transfer formulate de judecători/procurori
promovai pe loc s-a apreciat că au prioritate cererile de
valorificare. S-a motivat această soluie pe faptul că promovarea
pe loc vizează, pe de o parte, crearea unei rezerve de judecători
care să poată funciona la instana superioară, în cazul unei
vacantări masive la instanele de control judiciar, pe de altă parte
să permită judecătorilor obinerea gradului profesional superior.
Cererile de valorificare sunt supuse unui termen1, la expirarea
căruia judecătorul/procurorul nu mai poate solicita promovarea și,
implicit, acordarea gradului superior, faă de judecătorul/
procurorul care a obinut deja, prin promovarea pe loc, gradul
respectiv și care are, oricând, vocaia de a solicita transferul
efectiv la instana/parchetul superior.
II. Soluionarea concursului între cererile de
valorificare a rezultatelor concursului de promovare în funcii
de execuie și solicitările de numire din funcia de procuror în
funcia de judecător sau cererile de reîncadrare în funcia de
judecător sau procuror
Prin Hotărârea nr. 489/4.06.2013, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a apreciat că trebuie acordată prioritate
cererilor de valorificare pentru următoarele considerente dreptul
judecătorilor de a solicita valorificarea rezultatelor obinute la
concursul de promovare este unul limitat în timp, dat fiind că
termenul de valorificare este de 3 luni de la data validării
concursului; în cazul procurorilor care solicită numirea în funcia
de judecător, aceștia au posibilitatea de a formula oricând astfel
de solicitări, nefiind inui de depunerea cererilor într-un anumit
termen, astfel cum rezultă din Regulamentul2 privind transferul și
detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor,
numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcii de conducere,
precum și numirea judecătorilor în funcia de procuror și a
procurorilor în funcia de judecător aprobat prin Hotărârea nr.
193/2006 a Plenului Consiliului Superior al magistraturii.
Aceeași a fost soluia adoptată de Consiliu și în ședina
Plenului din data de 10.12.2013, cu aplicabilitate pentru concursul
de promovare în funcii de execuie din data de 10 noiembrie 2013.
P rin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 814/3.07.2014, s-a reluat această soluie, cu
motivarea că nu au intervenit elemente noi care să fie de natură a
justifica schimbarea practicii.

Prin aceeași hotărâre, Plenul a stabilit, de principiu, că
cererile de valorificare sunt prioritare și faă de cererile de
reîncadrare în funcia de judecător sau procuror3, având în vedere
că, în această situaie, apare un concurs între cereri privind cariera
magistrailor, formulate de magistrai în funcie și de persoane care
nu mai dein funcia de magistrat.
III. Situaia concursului între cereri de valorificare
pentru secii de aceeași specializare în cazul în care la ambele
secii au fost scoase posturi la concurs, iar dintre judecătorii
ale căror cereri intră în concurs are medie mai mare cel care a
optat doar pentru secia la care nu s-a vacantat post.
Art. 6 din Regulament prevede astfel:
(3) În termen de 15 zile de la data publicării datelor
prevăzute la alin. (1), cei interesai pot depune cereri de înscriere
la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii, în care se
menionează felul promovării, efectivă sau pe loc, instana ori
parchetul la care se solicită promovarea, specializarea și secia
pentru care optează.
(3/1) Pentru tribunale și curi de apel, candidaii sunt obligai
să aleagă una dintre specializările seciei pentru care au optat.
(4) Fiecare candidat poate formula o singură opiune cu
privire la felul promovării, instana ori parchetul la care solicită
promovarea, respectiv secia și specializarea pentru care
optează, în vederea stabilirii materiilor de concurs.
(4/1) Prin excepie de la prevederile alin. (4), în cazul
acelor instane în cadrul cărora funcionează mai multe secii
pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare
este necesară cel puin o specializare comună, candidaii care
aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai
multe dintre aceste secii, indicându-le în ordinea preferinelor.
S-a apreciat că valorificarea poate fi făcută în aceleași
condiii ca și promovarea, respectiv în ordinea mediilor și în raport
cu opiunea candidailor din cererea de concurs referitoare la
secie și numai după valorificarea tuturor celor care au candidat
pentru o anumită secie pot fi valorificaţi candidaii de la seciile de
aceeași specializare4.
IV. Situaia concursului între cereri de valorificare
pentru secii de aceeași specializare în cazul în care la ambele
secii au fost scoase posturi la concurs, iar dintre judecătorii
ale căror cereri intră în concurs are medie mai mare cel care a
optat în principal pentru o secie la care nu s-a vacantat post.
Plenul a decis, că, în această situaie, criteriul principal de
departajare fiind media obinută, are prioritate candidatul cu medie
mai mare, deși prima sa opiune a fost pentru altă secie5.
V. Cereri de valorificare formulate pentru secii de
aceeași specializare pentru care nu au fost scoase posturi la
concurs

1

3 luni conform art. 30 alin. 1 în forma actuală a Regulamentului
Forma în vigoare la data pronunării Hotărârii nr. 489/4.06.2013
Art. 2
4
Art. 3 din Hotărârea nr. 814/2014
5
Art. 4 din Hotărârea nr. 814/2014
2
3

39

CARIERA MAGISTRATULUI

În acest caz, Direcia de resurse umane și organizare va
stabili, prin corespondenă cu instana respectivă, dacă secia la
care s-a vacantat postul în interiorul termenului de valorificare are
aceeași specializare cu cea pentru care candidatul a susinut
concursul6.
VI. Ordinea aplicării criteriilor de departajare
Din dispoziiile Regulamentului rezultă că se au în vedere
două criterii de departajare: media și opiunea candidatului. În

6
7

același timp, Regulamentul prevede și o ordine de prioritate ”la
medii egale”.
Plenul a hotărât că, în caz de medii egale, are prioritate
opiunea candidatului faă de criteriile de departajare secundare
prevăzute de art. 20 din Regulament, atât în cazul promovării
directe, cât și în cazul valorificării concursului7. S-a reinut că
această soluie rezultă din interpretarea logico-juridică și
sistematică a prevederilor regulamentului, prevederile art. 29 fiind
situate după art. 6 alin. (3) (5) și art. 28.

Art. 3 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 489/2013, art. 5 din Hotărârea nr. 814/2014
Art. 6 din Hotărârea nr. 814/2014
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Interpretarea art. 88 alin. (1) din Regulamentul
de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti
în ceea ce priveşte acitivitatea judecătorilor
care au şi calitatea de formator în cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii sau Şcolii Naţionale
de Grefieri ori de expert în cadrul programelor
cu finanţare externă pentru justiţie derulate
de Consiliul Superior al Magistraturii
Judecător Ileana DAN
Direcţia Legislaţie, Documentare şi Contencios

O problemă asupra căreia s-a solicitat Consiliului Superior
al Magistraturii exprimarea unui punct de vedere a fost din
perspectiva interpretării dispoziţiilor art. 88 alin. (l) din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în
ceea ce priveşte activitatea judecătorilor care au şi calitatea de
formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii sau Şcolii
Naţionale de Grefieri ori de expert în cadrul programelor cu
finanţare externă pentru justiţie derulate de Consiliul Superior al
Magistraturii.
În concret, problema sesizată a fost aceea dacă un astfel
de judecător poate desfăşura activităţile de formare în zile
lucrătoare, în timpul programului de activitate al instanţei, iar în
cazul în care activităţile de formare nu permit prezenţa
judecătorului şi la sediul instanţei, dacă poate să nu se prezinte la
instanţă, însă fără ca absenţa sa să fie considerată nejustificată.
Prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 1080 din 8
octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 684 din 7
noiembrie 2013, au fost modificate dispoziţiile art. 88 alin. (1) din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 387 din 22
septembrie 2005, după cum urmează:
„(1) Programul de lucru al instanţelor este de 8 ore zilnic,
timp de 5 zile pe săptămână; programul începe de regulă la ora
8,00 şi se încheie la ora 16,00. Programul de lucru al judecătorului
este flexibil şi poate să difere de programul de lucru al instanţei.
Judecătorul este obligat să fie prezent la ora stabilită pentru
şedinţele de judecată şi la alte activităţi în care este planificat sau
pe care şi le-a stabilit.”

În interpretarea acestei prevederi regulamentare, ulterior,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat Hotărârea nr.
l237 din 19 noiembrie 2013, prin care s-au stabilit următoarele:
„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 88 alin. (1) din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 387 din 22 septembrie 2005, cu modificările şi
completările ulterioare, stabileşte următoarele:
Prin sintagma „programul de lucru al judecătorului este
flexibil şi poate să difere de programul de lucru al instanţei” se
înţelege că este permis judecătorului să nu fie prezent în fiecare zi
la ora 8,00, respectiv să nu plece din instanţă în fiecare zi la ora
16,00, cu respectarea următoarelor obligaţii:
- să fie prezent la ora stabilită pentru şedinţa de judecată
şi la orele stabilite pentru celelalte activităţi la care a fost planificat,
pe care şi le-a planificat singur sau care impun prezenţa sa, ca
efect al unor dispoziţii legale sau regulamentare;
- să nu absenteze de la şedinţele organizate la nivelul
instanţei, la alte şedinţe de natură organizatorică sau de la
seminariile pentru care a fost selecţionat;
- să nu se sustragă de la efectuarea activităţilor de natură
organizatorică, precum sunt cele de coordonare a unor
compartimente constituite la nivelul instanţei şi să nu desfăşoare
activităţile specifice acestora în afara programului de lucru al
instanţei, dacă efectuarea acestora atrage nerespectarea
programului de lucru al personalului auxiliar al instanţei;
- să aibă o prezenţă zilnică la sediul instanţei, chiar dacă durata de timp zilnică în care se află la sediul instanţei nu este de 8 ore;
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- judecătorul este obligat să dispună măsurile ce se impun
în legătură cu cererile şi actele de orice natură, precum şi în
legătură cu corespondenţa cu caracter administrativ sosită prin
poştă, curier, fax sau e-mail, în cauzele care i-au fost repartizate,
în raport cu urgenţa acestora;
- oricare dintre judecătorii care intră în compunerea
completului de judecată trebuie să asigure preluarea dosarelor
repartizate acestui complet şi să ia măsurile necesare în scopul
pregătirii judecăţii, astfel încât să se asigure soluţionarea cu
celeritate a cauzelor;
- să nu solicite şi să nu determine în altă modalitate, pe
considerentul programului flexibil, înlocuirea sa de la îndeplinirea
activităţilor pentru care a fost planificat ori la care prezenţa sa este
imperativ necesară;
- judecătorul este obligat să dispună măsurile ce se impun
în legătură cu cererile şi actele de orice natură, precum şi în
legătură cu corespondenţa cu caracter administrativ sosită prin
poştă, curier, fax sau e-mail, în cauzele care i-au fost repartizate,
în raport cu urgenţa acestora;
- în cazul în care judecătorul desfăşoară activităţi didactice
în învăţământul superior, să îşi stabilească norma didactică astfel
încât să respecte activităţile specifice funcţiei de judecător şi să
aducă la cunoştinţa conducerii instanţei programul lor de
desfăşurare.”
Consecvent orientării promovate anterior la nivelul
Consiliului Superior al Magistraturii s-a arătat argumentat că
participarea judecătorilor şi procurorilor la activitatea de formare
este în interesul sistemului judiciar, iar în acest sens sunt
edificatoare normele din legislaţia primară.
Potrivit art. 108 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, „personalul de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii este asigurat, de regulă, din rândul judecătorilor şi
procurorilor în funcţie, care pot fi detaşaţi în condiţiile prezentei
legi, cu acordul lor, în cadrul Institutului, cu avizul consiliului
ştiinţific al Institutului.”
Corelativ, posibilitatea exercitării funcţiilor de instruire în
cadrul Institutului Naţional al Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de
Grefieri de către judecători şi procurori este consacrată şi în
cuprinsul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, fiind reglementată expres ca excepţie de la
incompatibilităţile prevăzute pentru aceste categorii profesionale,
astfel: „funcţiile de judecător, procuror, magistrat-asistent şi
asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcţii publice sau
private, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior,
precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii şi al Şcolii Naţionale de Grefieri, în condiţiile legii.”
În mod constant, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a statuat că judecătorii pot participa în calitate de
experţi în cadrul programelor cu finanţare externă pentru justiţie,
reţinând că „este necesară participarea unor practicieni de drept
român, a căror experienţă este valoroasă pentru însuşirea atât a
cunoştinţelor teoretice, cât mai ales, a celor de practică judiciară.”
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Relevantă din perspectiva analizată este soluţia Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii adoptată în şedinţa din data de
17 aprilie 2008, în sensul că: „judecătorii şi procurorii care participă
la activităţile organizate de Institutul Naţional al Magistraturii
(comisii de examinare, activităţi de formare profesională etc.) se
află în exercitarea unor atribuţii în folosul sistemului judiciar. În
aceste condiţii, ţinând cont de faptul că aceste activităţi se
desfăşoară suplimentar activităţii specifice profesiei de judecător
si procuror se impune remunerarea corespunzătoare.”
Aceeaşi identitate de raţiune este şi în cazul activităţilor
similare organizate de Şcoala Naţională de Grefieri.
Aprecierile exprimate la nivel european sunt în acelaşi
sens, fiind semnalată importanţa participării judecătorilor la
funcţionarea sistemului judiciar, care implică şi asigurarea formării
profesionale iniţiale şi continue.
Astfel, Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
(Opinia nr. 4) arată că formarea judiciară trebuie să aibă drept
misiune soluţionarea punctelor slabe din sistemele judiciare, să fie
atractivă din punctul de vedere al beneficiilor pe care le are pentru
carieră, să fie susţinută cu resurse financiare, de timp şi alte
mijloace pentru a permite judecătorilor să participe la cursurile de
formare continuă, să se axeze pe probleme legale şi pe alte
probleme legate de funcţiile îndeplinite şi care corespund nevoilor
lor, să aibă loc într-un mediu care să încurajeze studiul, în care
membrii diferitelor structuri ale sistemului judiciar să se poată
întâlni şi face schimb de experienţă şi să dobândească
perspective comune. Se mai arată că o formare de calitate
înseamnă o formare care se axează cu succes pe nevoile
sistemului. Or, cei care cunosc în primul rând aceste nevoi, puncte
slabe, sunt magistraţii, astfel că implicarea acestora în activităţile
de formare profesională trebuie să fie prioritară.
Importanţa formării profesionale a judecătorilor şi
procurorilor, ceea ce presupune în mod necesar implicarea
acestora nu doar pentru propria perfecţionare, ci pentru a contribui
la eficientizarea şi perfecţionarea sistemului judiciar în ansamblu,
inclusiv prin participarea la programe de pregătire/specializare a
altor magistraţi, este edificator subliniată şi de alte instrumente
juridice în materie.
Astfel, Strategia Institutului Naţional al Magistraturii pentru
perioada 2013-2016, aprobată de Consiliul ştiinţific prin Hotărârea
nr. 12 din 10 mai 2013, iar ulterior de către Plenul Consiliul
Superior al Magistraturii la data de 4 iunie 2013, prin Hotărârea nr.
543/2013, evidenţiază formarea în domeniul judiciar drept
premisă importantă a calităţii actului de justiţie, indisolubil legată
de independenţa şi eficienţa sistemului judiciar. O formare de
calitate este aceea care răspunde nevoilor sistemului şi
presupune pregătirea preponderent practică a viitorilor magistraţi,
precum şi perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale a
magistraţilor în funcţie. Or, aceasta implică dezvoltarea reţelei de
formatori aleşi, în primul rând, dintre magistraţi, dată fiind
necesitatea de a se asigura formarea, în principal, din perspectivă
practică, punându-se accent pe descrierea, în mod cât mai fidel, a
condiţiilor în care magistraţii îşi desfăşoară activitatea.

S-a observat de asemenea importanţa menţinerii
componenţei mixte a personalului de instruire prin folosirea în
egală măsură a formatorilor colaboratori judecători şi procurori în
activitate, care garantează caracterul practic al formării prin
implicarea lor nemijlocită în practică.
Necesitatea asigurării personalului de instruire al
Institutului Naţional al Magistraturii preponderent din rândul
magistraţilor este consacrată expres şi în cuprinsul art. 3 din
Statutul personalului de instruire al Institutului Naţional al
Magistraturii, aprobat prin Hotărârea nr. 531/2012 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
Dispoziţiile consacrate la nivelul legislaţiei primare şi
secundare, aprecierea constantă a Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii şi, nu în ultimul rând, recomandările europene relevă
fără echivoc necesitatea participării judecătorilor şi procurorilor în
activitatea de formare profesională, ceea ce implică şi
preocuparea de a fi identificate cele mai eficiente metode pentru
ca aceştia să poată desfăşura şi asemenea activităţi, concomitent
cu acelea specifice funcţiei de judecător sau, după caz, procuror.
Tocmai în acest context faptic şi normativ, care ilustrează
importanţa implicării judecătorilor în activităţile de formare
profesională, s-a considerat necesar să se stabilească dacă
judecătorul care are şi calitatea de formator în cadrul Institutului
Naţional al Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri ori de expert
în cadrul programelor cu finanţare externă pentru justiţie derulate de
Consiliul Superior al Magistraturii poate desfăşura activităţi de
formare în zile lucrătoare, în timpul programului de activitate al
instanţei, iar, în cazul în care activităţile de formare nu permit
prezenţa judecătorului şi la sediul instanţei, dacă acesta poate să nu
se prezinte la instanţă în zilele în care desfăşoară activităţi de
formare, fără ca absenţa să fie considerată nejustificată.
O analiză concretă sub acest aspect s-a apreciat utilă cu
atât mai mult cu cât prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1237/2013 s-a stabilit obligaţia judecătorilor „să
aibă o prezenţă zilnică la sediul instanţei, chiar dacă durata de
timp zilnică în care se află la sediul instanţei nu este de 8 ore”. Or,
în unele cazuri, o asemenea situaţie ar putea să nu se concilieze
cu participarea judecătorilor şi procurorilor la activităţile de
formare profesională, în calitate de formatori.
În acest context, s-a arătat că specificul organizării
activităţii la instanţele judecătoreşti nu ar putea conduce la un
volum de muncă diminuat pentru judecătorii care desfăşoară şi
activităţi în calitate de formatori în cadrul Institutului Naţional al
Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri ori de expert în cadrul
programelor cu finanţare externă pentru justiţie derulate de
Consiliul Superior al Magistraturii, care, corelativ, să pună
problema afectării activităţii celorlalţi judecători.
În plan naţional, de mai mulţi ani instanţele judecătoreşti
au implementat programul privind volumul optim de muncă.
Aceasta înseamnă, în cazul judecătorului care desfăşoară şi
activităţi de formare, că, atâta vreme cât figurează într-un complet
de judecată, sistemul informatic de repartizare aleatorie a
dosarelor va încărca acest complet la fel ca pe acelea din care nu

fac parte formatori, până la atingerea punctajului maxim şi cu
echilibrarea volumului de muncă între complete.
În consecinţă, nu prezenţa în instanţă dă măsura activităţii
judecătorului, ci faptul că acesta desfăşoară activitate de judecată
în mod egal cu ceilalţi colegi.
În afara criteriului punctajului alocat fiecărui complet, are
relevanţă şi dacă un judecător formator este planificat în
compunerea unor complete de judecată comparabil cu ceilalţi
colegi din instanţă, atât ca număr de complete, cât şi cu luarea în
considerare a stadiului procesual al dosarelor (dacă acesta
funcţionează la instanţă de control judiciar).
În legătură cu acest aspect, s-a observat că, spre
deosebire de alte situaţii (precum aceea a purtătorului de cuvânt),
în cazul judecătorilor formatori nu se prevede posibilitatea
degrevării lor de anumite şedinţe, în considerarea desfăşurării
activităţii de formator. Consecinţa este aceea că un judecător
formator trebuie planificat într-un număr de complete de judecată
comparabil cu ale celorlalţi judecători care judecă în aceeaşi
materie; asigurarea acestui echilibru este însă atributul
preşedintelui de secţie şi al colegiului de conducere al instanţei la
care funcţionează judecătorul. În mod similar se pot stabili atribuţii
în diverse compartimente ale instanţei.
Pe aceste premise, ţinând seama şi de considerentele
care au determinat reglementarea programului de lucru flexibil al
judecătorului, s-a exprimat aprecierea că judecătorul care are şi
calitatea de formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii
sau Şcolii Naţionale de Grefieri ori de expert în cadrul programelor
cu finanţare externă pentru justiţie derulate de Consiliul Superior al
Magistraturii poate desfăşura activităţile de formare în zile
lucrătoare, în timpul programului de activitate al instanţei.
În acelaşi timp, în cazul în care activităţile de formare nu
permit prezenţa judecătorului şi la sediul instanţei (fie din cauza
faptului că se desfăşoară în alte localităţi, fie pentru că, deşi se
desfăşoară în aceeaşi localitate, nu permit, dată fiind durata lor, şi
prezenţa la instanţă în ziua respectivă), judecătorul formator poate
să nu se prezinte la instanţă în zilele în care desfăşoară activităţi
de formare, fără ca absenţa să fie considerată nejustificată.
Pe de altă parte, întrucât judecătorul formator trebuie să-şi
îndeplinească toate atribuţiile de serviciu, comparabil cu ceilalţi
judecători de la instanţa la care funcţionează, s-a reţinut că, în
toate situaţiile analizate în precedent, judecătorul care are
calitatea de formator are obligaţia de a-şi planifica şi realiza
activitatea de formare astfel încât să respecte toate celelalte
obligaţii care îi revin potrivit art. 1 din Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. l237 din 19 noiembrie 2013.
Punctul de vedere astfel argumentat la nivelul Direcţiei
Legislaţie, Documentare şi Contencios a fost ulterior transpus în
Hotărârea (de principiu) nr. 1218 din 6 noiembrie 2014 a Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii.
În contextul prezentat, ca soluţii de principiu, Plenul, în
temeiul art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, a
hotărât următoarele:
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(1) Judecătorul care are şi calitatea de formator în cadrul
Institutului Naţional al Magistraturii sau Şcolii Naţionale de Grefieri
ori de expert în cadrul programelor cu finanţare externă pentru
justiţie derulate de Consiliul Superior al Magistraturii poate
desfăşura activităţile de formare în zile lucrătoare, în timpul
programului de activitate al instanţei.
(2) În cazul în care activităţile de formare prevăzute la alin.
(1) nu permit prezenţa judecătorului şi la sediul instanţei, acesta
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poate să nu se prezinte la instanţă în zilele în care desfăşoară
activităţi de formare, fără ca absenţa să fie considerată
nejustificată.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), judecătorul are
obligaţia de a-şi planifica şi realiza activitatea de formare astfel
încât să respecte toate celelalte obligaţii care îi revin potrivit art. 1
din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. l237
din 19 noiembrie 2013.

Programul de schimb internaţional AIAKOS 2014
Alexandra ZAPOROJANU
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Andra GHEBRI
șef Departament formare iniială
Institutul Naional al Magistraturii

Programul AIAKOS reprezintă un schimb de experienă
profesională dedicat tinerilor și viitorilor judecători și procurori
provenind din statele membre ale Uniunii Europene și este derulat
sub egida Reelei Europene de Formare Judiciară (REFN/EJTN).
Reeaua, fondată în anul 2000, reunește instituiile responsabile
de formarea judecătorilor și procurorilor Uniunii Europene, având
drept obiectiv elaborarea și dezvoltarea de programe pentru
aceste categorii profesionale.
AIAKOS reprezintă continuarea programelor bilaterale de
schimb derulate anual între o parte dintre instituiile de formare
provenind din state membre ale UE. Institutul Naional al
Magistraturii s-a implicat în derularea acestor programe începând
cu anul 2006. Utilitatea acestor programe bilaterale de schimb a
determinat includerea lor în catalogul activităilor dedicate formării
profesionale iniiale derulate de EJTN și implicarea, pe cale de
consecină, a mai multor instituii de formare. Programul AIAKOS
s-a desfășurat pentru prima oară în anul 2013.
AIAKOS presupune, pe de o parte, deplasarea auditorilor
de justiţie români în statele implicate în program, iar pe de altă parte
găzduirea reprezentanilor celorlalte state la sediul Institutului.
În anul 2014, un număr de 30 de auditori de justiie români
a participat în perioada 17 - 21 noiembrie la programul de schimb
organizat de următoarele școli/instituii europene responsabile cu
formarea judecătorilor și procurorilor: Ministerul Justiiei din Austria
(Bundesministerium für Justiz), Institutul de Formare Judiciară din
Belgia (Institut de formation judiciaire - Instituut voor gerechtelijke
opleiding), Institutul Naional al Justiiei din Bulgaria, Academia de
Justiie din Cehia (Justicni Academie), Școala Naională de
Magistratură din Frana (Ecole Nationale de la Magistrature),
Ministerul Justiiei din Germania (Bundesministerium der Justiz),

Centrul de Studii și Formare Judiciară din Olanda (Studiecentrum
Rechtspleging), Școala Naională de Formare Judiciară din
Polonia, Academia de Justiie din Slovacia, Școala Judiciară
(Escuela Judicial) și Centrul de Studii Juridice (Centro de Estudios
Juridicos) din Spania, Academia de Justiie din Ungaria (Országos
Bírósági Hivatal).
În perioada 1 - 5 decembrie 2014, Institutul Naional al
Magistraturii a primit la sediul său un număr de 28 de viitori
judecători și procurori, provenind din următoarele state membre
ale Uniunii Europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania,
Olanda, Polonia, Spania, Ungaria.
Obiectivele programului au vizat schimbul de experienă,
idei, informaii între viitorii sau tinerii judecători și procurori din
Uniunea Europeană, conștientizarea dimensiunii europene a
profesiei pe care urmează să o exercite, precum și facilitarea
înelegerii diferitelor culturi și sisteme judiciare existente la nivelul
Uniunii Europene.
Limba oficială de lucru în cadrul programului a fost limba
engleză, aspect care a contribuit la dezvoltarea competenelor
lingvistice ale participanilor.
În ceea ce privește programul desfășurat la sediul
Institutului, activităile au urmărit intercunoașterea, înlesnirea
aprofundării informaiilor legate de sistemele partenere și
dezvoltarea abilităţilor non-juridice necesare exercitării profesiei.
Programul s-a derulat într-o manieră care a facilitat
implicarea participanilor gazdă și a celor străini în toate activităile
acestuia. Astfel, au fost organizate succinte prezentări ale
sistemelor naţionale susţinute de reprezentanii statelor membre,
s-au realizat dezbateri în domeniul cooperării internaţionale în
1
materie penală și civilă și s-au desfășurat secvene de lucru care

1

Au fost studiate în acest sens Convenia Europeană a Drepturilor Omului, Decizia-cadru a Consiliului 2002/584/JAI din 13 iunie 2002 privind mandatul european de
arestare și procedurile de predare între statele membre, Regulamentul (CE) nr 2201/2003 privind competena, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, Regulamentul (CE) nr 1206/2001 privind cooperarea între instanele statelor membre în domeniul obinerii de
probe în materie civilă sau comercială, Regulamentul (CE) nr 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind notificarea între statele
membre a documentelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (serviciu de documente), precum și o serie de hotărâri elocvente, cum ar fi Cauza C168/08 - Hotărârea Curii (Camera a treia) din data de 16 iulie 2009 (cerere de pronunare a unei hotărâri preliminare introdusă de Cour de cassation - Frana) - Laszlo
Haddadi (Haddadi) v Csilla Marta Mesko, căsătorită Haddadi (Haddadi ), Cauza C-523/07 - Hotărârea Curii (camera a treia) din 2 aprilie 2009 (cerere de pronunare a unei
hotărâri preliminare introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda)) - aciuni introduse de A, Cauza C-497/10 PPU - Hotărârea Curii (Camera întâi) din 22 decembrie 2010
(cerere de pronunare a unei hotărâri preliminare introdusă de Curtea de Apel din Anglia și ara Galilor (Civil Division) - Regatul Unit) - Barbara Mercredi v Richard Chaffe,
Cauza C-170/11 - Hotărârea Curii (Camera întâi) din 6 septembrie 2012. Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens și alii împotriva Hendrikus Cornelis Kortekaas și
alii. Cerere de pronunare a unei hotărâri preliminare: Hoge Raad der Nederlanden ările de Jos, Cauza C-325/11 - Hotărârea Curii (Camera întâi) din 19 decembrie 2012.
Krystyna arin și EwaldAlder v Sabina Orlowska și Czeslaw ORLOWSKI.
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au presupus, pe de o parte, pregătirea în avans a unor întrebări
cărora să li se răspundă în cadrul unor activităţi interactive, iar pe
de altă parte derularea unor ateliere de lucru și a unor procesesimulate.
Au fost organizate dezbateri pe teme de etică și
deontologie, dar și vizite instituionale relevante la Ministerul
Justiiei, la Serviciul de cooperare judiciară internaională și la
Curtea de Apel București unde participanii au avut posibilitatea de
a asista și la ședine de judecată.
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Metodele de formare utilizate au fost preponderent
interactive, urmărindu-se și exersarea abilităţilor necesare
profesiei de judecător sau procuror.
Concluziile rezultate în urma discuiilor purtate cu toi
participanii la încheierea programului cu privire la coninutul,
structura și modul de implementare a acestuia au reflectat un
impact general pozitiv, demonstrând utilitatea activităilor
aferente.

Colaborarea INM cu MJ - Direcia Naională de
Probaiune pentru o formare pluralistă în domenii
de interes în cariera auditorilor de justiie
Valentina ILIE
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor
Andra GHEBRI
șef Departament formare iniială
Institutul Naional al Magistraturii

În scopul eficientizării procesului de formare profesională
iniială, Institutul Naional al Magistraturii a conceput şi implementat
pentru auditorii de justiie din anul I, începând cu anul 2012 - 2013,
un nou program de formare având ca scop, printre altele, asigurarea
unei formări complexe şi complete, care să îi ajute pe aceștia să
conștientizeze pe deplin rolul profesional şi social pe care îl vor
exercita ca judecători şi procurori în funcie şi să cunoască,
totodată, rolul şi modul de organizare şi funcionare a altor profesii
cu ai căror reprezentani intră în contact în activitatea zilnică.
Acest obiectiv, reflectat în Strategia Institutului Naional al
Magistraturii pentru perioada 2013 - 2016, aprobată prin Hotărârea
nr. 543/2013 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, se
realizează prin activităi practice de formare adresate auditorilor de
justiie, organizate anual. Printre acestea se numără stagiile și
vizitele de studiu în cadrul unor instituii partenere care desfășoară
activitate relevantă, precum instanele și parchetele de pe lângă
acestea, Ministerul Justiiei Direcia Naională de Probaiune,
Inspectoratul General al Poliiei Române Institutul Naional de
Criminalistică, Administraia Naională a Penitenciarelor, Uniunea
Naională a Barourilor din România și altele.
În ceea ce privește colaborarea Institutului Naional al
Magistraturii cu Ministerul Justiiei Direcia Naională de
Probaiune, una dintre componentele relevante pentru formarea
iniială vizează activităile pe care auditorii de justiie au
posibilitatea de a le desfășura în cadrul serviciilor de probaiune, în
baza Protocolului de colaborare încheiat la data de 17 mai 2012.
Pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor Protocolului1,
evideniate în paragraful anterior, începând cu anul de formare
2012 - 2013, pentru auditorii de justiie din anul I au fost organizate
conferine extra-curriculare susinute de specialiști ai Direciei

Naionale de Probaiune, iar pentru auditorii de justiie din anul al
II-lea au fost prevăzute în programul de formare iniială, cu titlu
facultativ, stagii practice în cadrul serviciilor de probaiune. Un
astfel de stagiu s-a desfășurat în perioada noiembrie 2013 - aprilie
2014, avându-se în vedere organizarea acestui tip de activitate și
în anul 2015, pentru generaia următoare de auditori de justiie.
Pentru efectuarea acestuia, auditorii de justiie din anul al
II-lea care și-au manifestat intenia de a parcurge programul au
fost repartizai atât în cadrul serviciilor de probaiune din București,
cât și în cele situate în afara capitalei. Activităile la care au
participat efectiv au fost organizate cu sprijinul supervizorilor de
practică desemnai din rândul consilierilor din cadrul serviciilor de
probaiune. Această abordare a facilitat înelegerea rolului
consilierilor de probaiune în sistemul justiiei penale, organizarea
și funcionarea acestora, competena materială și teritorială.
Pe durata stagiilor, auditorii de justiie au asistat la
prezentări ale cadrului legislativ aferent sistemului de probaiune
și au participat la activităi specifice, printre care: supravegherea în
comunitate, asistarea și consilierea persoanelor supravegheate,
elaborarea documentaiei aferente activităilor desfășurate.
Cu privire la acest din urmă aspect, auditorii de justiie au
avut posibilitatea de a se familiariza cu modul de întocmire a
referatelor de evaluare și de a înelege rolul și utilitatea acestora,
participând, totodată, la interviuri cu inculpatul/suspectul în
vederea culegerii datelor relevante, la întrevederile cu persoana
condamnată, precum și la semnarea și înmânarea planurilor de
supraveghere.
În ceea ce privește activitatea de asistare și consiliere a
persoanelor supravegheate, respectiv motivele și temeiul
acordării asistării și consilierii, coninutul dosarului de asistare,

1

Obiectivele Protocolului au vizat necesitatea de a realiza o eficientă punere în aplicare a dispoziiilor legale referitoare la formarea profesională a personalului de
probaiune precum și a formării iniiale a auditorilor de justiie, cu scopul asigurării unei pregătiri pluraliste și a dobândirii unor cunoștine în domenii de interes pentru
viitoarea carieră profesională a auditorilor de justiie, precum și a necesităii uniformizării practicii instanelor, a parchetelor și a serviciilor de probaiune în ceea ce privește
aplicarea legislaiei din domeniul probaiunii.
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programele de grup și individuale sau condiiile încetării activităii
de asistare și consiliere, auditorilor de justiie le-au fost explicate
aspectele specifice privind derularea procesului de asistenă și
consiliere, a programelor de intervenie, aceștia participând
efectiv la derularea unor ședine de consiliere, asistare și
intervenie.
Unii dintre auditorii de justiie participani la stagiu au avut
posibilitatea de a asista la întâlniri de lucru între consilierii de
probaiune și judecătorii desemnai în cauze penale de la nivelul
tribunalelor și al judecătoriilor aflate în raza acestora de
competenă, axate pe teme privind colaborarea instanei de
judecată cu serviciul de probaiune. În majoritatea cazurilor,
programul practic a cuprins și analizarea unor dosare de
supraveghere, aspect care a relevat importana și complexitatea
acestui tip de activitate din perspectiva judecătorului delegat în
cadrul Biroului de Executări Penale, în situaia nerespectării
măsurilor și/sau obligaiilor.
În plus faă de activităile menionate anterior, supervizorii
de practică au organizat vizite la penitenciare, auditorii de justiie
având astfel posibilitatea de a observa modalitatea în care se
desfășoară unele activităi specifice, ca, de exemplu, ședinele
comisiei pentru liberare condiionată sau atelierele de muncă în
folosul comunităii.
Rezultatele evaluării acestui tip de stagiu au reflectat
interesul auditorilor de justiie pentru activităile desfășurate, care
au înlesnit înelegerea rolului consilierilor de probaiune atât în
faza de urmărire penală sau în cea de judecată, concretizată în
întocmirea referatelor de evaluare, cât și în faza de executare a
pedepsei, în cadrul căreia aceștia supraveghează modul de
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îndeplinire a măsurilor/obligaiilor impuse de instană în sarcina
persoanelor condamnate, oferă consiliere și sprijin în procesul de
reintegrare socială a persoanelor condamnate. De asemenea,
lucrul ”pe teren” a fost apreciat ca fiind o experienă constructivă,
întrucât a permis conștientizarea importanei preveniei și
educaiei, pe lângă procesul de reintegrare și consiliere în sine.
Stagiile desfă șurate au facilitat, de asemenea,
înelegerea rolului pe care serviciul de probaiune îl are în sistemul
justiiei penale, ca parte importantă a sistemului de justiie, precum
și în dobândirea unor cunoștine de ordin practic, utile în
exercitarea profesiei, cum ar fi: cunoașterea și înelegerea
procedurilor care stau la baza întocmirii rapoartelor de
specialitate, a procedurilor privind liberarea condiionată, a
stabilirii programului în caz de supraveghere, sau de punere în
executare a unor hotărâri judecătorești.
”Odată intrai in profesie - spune unul dintre auditorii de
justiie nu avem viziunea a ceea ce se întâmplă după pronunarea
unei hotărâri de condamnare și consider că a fost util pentru mine
să văd în ce modalitate se pun în executare dispoziiile acesteia”.
Circumscrisă întregului proces de formare iniială din
cadrul Institutului Naional al Magistraturii, colaborarea cu Direcia
Naională de Probaiune din cadrul Ministerului Justiiei contribuie
semnificativ la conturarea unei perspective complete și complexe
asupra dreptului, prin includerea valorilor specifice probaiunii respect pentru persoane, valoarea umană, integritate, intimitate,
echitate, deschidere și responsabilitate - astfel că Institutul
Naional al Magistraturii își propune continuarea derulării acestor
activităi și în anii de formare următori.

Școala de vară organizată pentru auditorii de justiie
în cadrul proiectului JUST/2012/JPEN/AG/2949
Consolidarea cooperării judiciare
pentru protejarea victimelor infraciunilor
Andra GHEBRI
Șef Departament formare iniială, INM

În contextul unui acord de grant semnat la finalul anului
2012, Consiliul Superior al Magistraturii a implementat, în
perioada ianuarie 2013 - decembrie 2014, proiectul
JUST/2012/JPEN/AG/2949 „Consolidarea cooperării judiciare
pentru protejarea victimelor infracţiunilor” (Strenghtening judicial
cooperation to protect victims of crimes) adresat tinerilor
profesioniști ai dreptului. Parteneri în acest proiect au fost
Ministerul Justiţiei, Institutul Naţional al Magistraturii și Şcoala
Naţională de Grefieri din România, precum și două instituii
europene de prestigiu având responsabilităi în domeniul formării
profesionale a judecătorilor și procurorilor, acestea fiind Şcoala
Judiciară din Spania (Escuela Judicial Consejo General del Poder
Judicial) și S.S.R. Internaţional - Centrul pentru pregătire şi
cercetare pentru sistemul judiciar din Olanda (International
Training and Study Centre for the Judiciary).
Obiectivul general urmărit prin derularea proiectului l-a
constituit consolidarea cooperării judiciare europene în materie
penală, prin conceperea unor activităţi specifice de formare
profesională adresate în principal viitorilor judecători şi procurori
din statele membre ale Uniunii Europene, dar și avocaţilor,
grefierilor și altor profesioniști în domeniu, în măsură să contribuie
la îmbunătăirea modului de aplicare a instrumentelor juridice
europene care privesc protecia victimelor infraciunilor.
Activităile organizate în cadrul proiectului au fost două
școli de vară în domeniul de referină, fiecare având o durată de
cinci zile și, la final, elaborarea unui Handbook coninând
materialele de formare concepute, prezentate și discutate de către
experii implicai, acesta urmând a fi publicat pe internet.
Cele două ediii ale școlii de vară au fost organizate la
Sinaia, în perioadele 21 - 26 iulie 2013, respectiv 21 - 25 iulie 2014,
acomodând un număr total de 95 de participani, din care 24 de
auditori de justiie români, 47 de viitori judecători și procurori străini
- olandezi și spanioli, 8 viitori grefieri români, 8 avocai români și 8
reprezentani ai Ministerului Justiiei.
Pe parcursul celor două săptămâni participanii au fost
formai în vederea aplicării instrumentelor juridice ale Uniunii
Europene și ale Consiliului Europei care consacră drepturile

victimelor în procesul penal. Cele două școli de vară au avut un
pronunat caracter practic și au fost organizate sub formă de
workshop-uri și secvene simulate în domeniul proteciei și
drepturilor victimelor infraciunilor, atât din perspectiva dreptului
Uniunii Europene cât și a dreptului naional al statelor participante.
Prezentările realizate au fost completate cu numeroase expuneri
de cazuri practice, pe marginea cărora participanii au avut ocazia
de a dezbate în cadrul unor sesiuni de lucru comune.
Activităile de formare au fost susinute de o echipă
alcătuită din șase experi în domeniul cooperării internaionale în
materie penală având naionalităi diferite: un expert olandez, un
expert portughez, un expert spaniol și doi experi români, unul
dintre aceștia fiind formator cu normă întreagă al INM în domeniul
dreptului Uniunii Europene. Aceeași echipă de experi a contribuit
și la elaborarea Handbook-ului și a unei metodologii privind
desfășurarea școlii de vară. Compoziia mixtă a echipei de
formatori, constituită atât din profesioniști ai dreptului, cât și din ali
specialiști, cum a fost cazul unuia dintre experi, având pregătire
în domeniul psiho-sociologiei, a permis abordarea tematicii și
dintr-o perspectivă diferită de cea juridică și a facilitat înelegerea
problematicii într-un context mai larg și mai complex. În acest sens
o contribuie majoră a avut-o și apartenena expertului portughez
la una dintre organizaiile de profil, respectiv la Organizaia pentru
Sprijinirea Victimelor din Portugalia (APAV).
Formatorii au prezentat evoluţiile legislative în domeniu
într-o abordare practică, interactivă şi pluridisciplinară a temelor
de discuie, care au privit drepturile victimelor infraciunilor și
protecia acestora în lumina Directivei Consiliului 2012/29/EU de
stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi
protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru
2001/220/JAI a Consiliului, dispoziiile Directivei Consiliului
2011/36/EU privind prevenirea și combaterea traficului de
persoane și protecia victimelor acestuia, drepturile femeilor și
copiilor - victime ale infraciunii de trafic de persoane - și protecia
acestora, precum și obligaiile statelor membre în ceea ce privește
prevenia fenomenului traficului de persoane. Au fost discutate,
totodată, aspecte referitoare la calitatea de martor ocular a unor
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victime și la controversele cu privire la acurateea mărturiei
acestora, ca sursă de informaie.
Metodologia de formare utilizată și implicarea, alături de
viitori judecători și procurori, și a altor profesioniști ai dreptului,
constituie abordări moderne pe care Consiliul Superior al
Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii le promovează și
care permit îmbunătăţirea înţelegerii reciproce a diferitelor profesii
juridice. Acestea contribuie, de asemenea, la consolidarea
încrederii între autorităile reprezentând diferite sisteme de drept și
încurajează, totodată, dezvoltarea abilităilor non-juridice
eseniale pentru exercitarea profesiei, cum sunt abilităile de
comunicare, de argumentare, gândirea logică, analitică și critică.
Obiectivele urmărite în cursul implementării proiectului au
fost atinse prin activităile desfășurate pe durata celor două ediii
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ale școlii de vară, care au oferit tuturor participanilor ocazia de a
aprofunda cunoștinele în domeniul proteciei victimelor, de a
discuta asupra unor aspecte de interes comun din perspectiva
legislaiei naionale a fiecăruia dintre statele reprezentate, dar și a
dreptului european, de a lucra în grupuri mixte care au permis o
interaciune sporită și un schimb intensiv și constructiv de
experiene profesionale proprii, conștientizând, totodată,
importana existenei unui standard minim în ceea ce privește
drepturile prevăzute de legislaiile naionale în vederea asigurării
proteciei acestor categorii vulnerabile.
Sustenabilitatea proiectului și transferabilitatea
rezultatelor obinute în cadrul acestuia vor fi asigurate și prin
publicarea pe internet a Handbook-ului.

Reflectarea activităilor INM pe plan internaional
în cursul anului 2014
Andra GHEBRI
Șef Departament formare iniială, INM

Pentru crearea unei culturi judiciare comune, pentru
cultivarea şi dezvoltarea sentimentului apartenenţei la categoria
magistratului european, esenţiale sunt conceperea şi
implementarea unor programe dedicate practicienilor dreptului
care să le permită acestora să se cunoască, să discute și să
împărtășească idei și experiene, să coopereze, să lucreze
împreună, să dobândească sau să aprofundeze cunoştinţe de
drept european și de cooperare judiciară internaională. Diversele
programe de schimb, stagiile, vizitele de lucru, conferinţele şi
seminariile internaţionale contribuie în mod semnificativ la
cunoașterea reciprocă și la crearea unui climat de încredere între
magistraii privenind din diverse state, eficienţa acestora fiind deja
demonstrată.
În 2014 INM și-a propus consolidarea și promovarea
poziiei dobândite pe plan internaional. Contribuia adusă
dezvoltării Reelei Europene de Formare Judiciară - EJTN
(European Judicial Training Nertwork) prin participarea în
Comitetul de pilotaj al reelei, implicarea în activităile grupurilor și
sub-grupurilor de lucru - atât ca efort logistic, cât mai ales
contribuia adusă prin expertiza furnizată și prin ideile inovatoare
promovate - au atras aprecierea celorlali membri ai reelei și au
plasat INM între instituiile de formare de top la nivel european.
Această realitate și-a găsit tot mai multe expresii concrete
în ultima perioadă: alegerea neîntreruptă a INM în Comitetul de
pilotaj al EJTN din 2007 până în prezent, aprobarea finanării de
către Comisia Europeană a cinci programe de formare continuă
propuse de INM, susinerea largă de care s-au bucurat aceste
proiecte în rândul altor școli și instituii de formare, invitarea INM ca
partener în numeroase alte proiecte dovedesc importana și locul
pe care INM îl ocupă în acest moment pe plan internaional.
Un studiu finanat de Comisia Europeană și coordonat de
EJTN menit să identifice cele mai bune practici în materia formării
judiciare - Study in Best Practices in training of judges and
prosecutors menionează INM cu nu mai puin de 6 bune practici,
fapt ce situează INM între cele mai apreciate școli de formare
europeană.
Mai mult, INM a fost invitat să prezinte una din aceste bune
practici (formatul seminariilor organizate în cadrul proiectelor
finanate de Comisia Europeană) cu ocazia unui workshop care a
avut loc la Bruxelles, dedicat celor mai valoroase experiene de
formare a judecătorilor și procurorilor în domeniul cooperării
judiciare.

O altă dimensiune a implicării la nivel internaţional a INM o
constituie demersurile privind consolidarea relaţiilor de colaborare
şi parteneriat cu şcoli de magistratură şi alte instituţii de profil. În
cadrul acestei preocupări un loc aparte l-a ocupat protocolul de
colaborare încheiat cu Institutul Naional de Justiie din Republica
Moldova (INJ), în cadrul căruia ne propunem un schimb constant
de idei și bune practici în domeniul formării magistrailor. În baza
acestui protocol INM a avut onoarea de a găzdui vizita delegaţiei
INJ în perioada 27 - 28 noiembrie 2014.
Un succes deosebit al anului 2014 l-a reprezentat
câştigarea celei de-a IX-a ediţii a competiţiei internaţionale
adresată auditorilor de justiţie, THEMIS, de către una dintre cele 2
echipe românești participante, drept pentru care Marea Finală a
ediiei din 2015 va fi găzduită de INM, la București.
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Toate aceste recunoașteri ne motivează să continuăm
dezvoltarea relaiilor internaionale, scopul final fiind crearea,
pentru magistraii români, de cât mai multe oportunităi de formare
la nivel internaional.
Amploarea implicării Institutului Naţional al Magistraturii
pe plan internaional se reflectă poate cel mai bine în nivelul
participărilor înregistrat în anul 2014, când numărul judecătorilor şi
procurorilor români implicai în diverse forme de pregătire
profesională în străinătate a crescut cu 40% faă de anul anterior
(de la 250 la 350 de participări). De asemenea, numărul
judecătorilor și procurorilor străini care au venit în România pentru
a participa la diferite aciuni de formare a crescut anul trecut cu
99,5% (de la 244 la 487).
Au contribuit la aceste rezultate implicarea tot mai activă a
INM în cadrul activităilor EJTN, parteneriatele dezvoltate de INM
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cu alte școli și instituii de formare, aprobarea și finanarea de către
Comisia Europeană a unor proiecte propuse de INM sau de
partenerii acestuia, deschiderea unor seminarii naionale
participării magistrailor străini prin intermediul Catalogului EJTN.
Aceste creșteri demonstrează existenţa unei nevoi și a
unui real interes în rândul magistraţilor pentru identificarea unor
valori comune şi crearea unei justiţii armonizate în spaţiul juridic
european. Vom dezvolta în continuare ambele direcii, atât
participarea magistrailor români la aciuni de formare organizate
în străinătate, cât și organizarea de evenimente naionale
deschise participării magistrailor din alte state europene, convinși
fiind de faptul că toate aceste aciuni vor contribui treptat, prin
nuanarea valorilor și a mentalităilor, la integrarea magistrailor
români în spaiul european și la creșterea calităii actului de justiie.

Elemente de noutate aduse de programul de formare
continuă pentru anul 2015
Andra GHEBRI
Șef Departament formare iniială, INM

Societatea contemporană este un univers al vitezei: au loc
transformări spectaculoase, evenimentele se succed cu
rapiditate, lumea se regrupează și evoluează într-un ritm alert.
Omul modern se schimbă și el, sub presiunea acestor provocări,
adaptându-și propriul ritm la cel al elementelor care îl înconjoară.
În această ecuaie a eficienei, timpul și calitatea devin elemente
eseniale.
Conștient de aceste realităi, Institutul Naional al
Magistraturii a conceput metode și soluii noi de formare. În special
în contexul intrării în vigoare a patru noi coduri, a fost necesară
identificarea unor medode apte să transmită o informaie de
calitate, în mod unitar, cât mai multor destinatari.
Dacă la începutul acestui demers ne-am propus
familiarizarea judecătorilor și procurorilor cu modificările intervenite,
reglementările și instituiile nou introduse, începând din anul 2014
filosofia aciunilor de formare în materia noilor coduri s-a schimbat.
Ne propunem, în această etapă, dezbaterea împreună cu
magistraii a modului în care noile reglementări funcionează în mod
concret, discutarea și analizarea soluiilor de practică judiciară, cu
scopul asigurării uniformităii acesteia. Cele 5 conferine naionale
și 107 seminarii care vor fi realizate în cursul anului 2015 vor
deschide posibilitatea participării la aciuni de formare în materia
noilor coduri pentru 3500 de judecători și procurori1.
Conferinele și seminariile organizate în materia noilor
coduri vor fi interconectate cu un alt demers realizat de INM întâlnirile președinilor seciilor specializate din cadrul ICCJ și
curilor de apel, respectiv a procurorilor șefi de secie urmărire
penală de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunal, dedicate
identificării și dezbaterii aspectelor de practică judiciară neunitară.
Exerciiu iniiat în cadrul anului 2014 cu sprijinul CSM,
aceste întâlniri s-au bucurat de o largă apreciere, fapt ce ne-a
determinat să dublăm numărul acestora (vor fi organizate 8 astfel
de întâlniri pentru instane și una pentru parchete). Eficiena
ambelor programe va crește în măsura în care formatori ai INM vor
aduce în discuie în cadrul întâlnirilor președinilor seciilor
specializate aspectele semnalate de magistrai în cadrul
seminariilor organizate la nivel descentralizat, respectiv dacă vor
transmite magistrailor concluziile acestor întâlniri.

1
2

Preocuparea de a pune la dispoziia magistrailor
materiale de formare de cea mai bună calitate, abordate din
perspectiva specificului profesiei de magistrat și care să acopere
cele mai importante modificări legislative intervenite va continua și
în 2015.
Începând cu luna aprilie 2015 INM a pus la dispoziţia
instanţelor şi parchetelor o pagină web care înglobează un număr
de 23 sesiuni de formare înregistrate (135 de videoclipuri) ce
conţin dezbateri pe diferite teme susţinute în cadrul activităţilor de
formare continuă organizate între 2012 2015. Întrucât ideea de a
transmite on-line și a înregistra conferinele și seminariile INM s-a
bucurat de un real succes2, INM a decis să continue acest demers,
postând toate înregistrările realizate cu ocazia activităţii
desfăşurate. Întrucât unele dintre înregistrări conin opinii și
puncte de vedere ale judecătorilor și procurorilor participani sau
situaii de fapt din dosare aflate pe rolul instanelor, INM a decis să
limiteze acceasul publicului la aceste înregistrări, ele fiind vizibile
doar din cadrul reelei instanelor și parchetelor.
În cursul acestui an vor fi lansate și o serie de module elearning dedicate noilor coduri, magistraii având posibilitatea de a
aprofunda instituii cu caracter de noutate, pentru a-și lămuri
aspecte punctuale sau de a parcurge module mai ample, pentru ași forma o viziune de ansmablu asupra modificărilor legislative
intervenite.
Întrucât ne-am propus ca în cadrul acestui articol să
trecem în revistă principalele elementele de noutate introduse prin
programul de formare continuă din acest an. În acest context
considerăm important să menionăm creșterea duratei cursurilor
de formare dedicate magistrailor admiși în magistratură în
condiiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor. Institutul Naional al Magistraturii a
propus, iar Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat ca
perioada de module teoretice și practice din cadrul INM să crească
de la două la trei luni. Astfel, numărul de ore dedicat disciplinelor:
drept civil și drept procesual civil, drept penal și drept procesual
penal, CEDO, dreptul Uniunii Europene, criminalistică, etică și
deontologie profesională, comunicare a atins (în unele cazuri chiar
depășește) numărul de ore prevăzut în programa de formare

4.983 magistrai (reprezentând 73% din judecãtorii și procurorii din sistem) au participat la cel puin o aciune de formare în materia noilor coduri.
Înregistrările plasate pe site-ul INM au fost accesate de peste 60.000 de utilizatori unici.
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iniială dedicată auditorilor de justiie. În acest fel nu doar procesul
de selecie a acestor magistrai, ci și formarea acestora se va
apropia ca durată de cea a auditorilor de justiie.
În final am dori să evideniem unul din programele derulate
în acest an, dedicat eticii și deontologiei profesionale, care va fi
realizat în colaborare cu formarea continuă descentralizată.
Programul vine în întâmpinarea unei nevoi actuale de formare şi
își propune să crească nivelul de conştientizare a impactului pe
care conduita magistraţilor o are asupra societăţii, să întărească
sentimentul apartenenţei la sistem a magistraţilor, să definească
conţinutul şi semnificaţia noţiunilor de integritate, imparialitate și

54

independenţă, să îmbunătăţească cunoştinţele pe care magistraii
le deţin în materie de etică şi deontologie profesională, inclusiv
prin cunoaşterea practicii Inspeciei Judiciare și a CSM în materia
răspunderii disciplinare. Programul va permite unui număr de 900
de judecători și procurori să ia parte la aciuni de formare în
domeniul eticii și deontologiei profesionale.
În concluzie, anul 2015 se doreşte a fi unul cât mai
fructuos cu privire la formarea continuă a judecătorilor şi
procurorilor, prin creșterea numărului acţiunilor de formare și prin
creșterea calităii activităilor organizate.

Anul școlar 2014 în SNG. Provocări și soluii
Procuror Lavinia IONESCU și grefier Ionel REINCKE
Departamentul de formare profesională iniială
Școala Naională de Grefieri

Creșterea calităii actului de formare profesională iniială
prin asigurarea unei formări iniiale eficiente și performante privind
pregătirea cursanilor, viitori grefieri, a reprezentat şi în anul 2014
una dintre principalele priorităţi ale Departamentului de formare
profesională iniială a Școlii Naionale de Grefieri, în contextul
modificărilor legislative de amploare pentru sistemul judiciar
aduse prin noile Coduri.
Având în vedere obiectivele reformei sistemului judiciar
românesc, formarea profesională iniţială organizată de Şcoala
Naţională de Grefieri a continuat să aibă în vedere exclusiv
pregătirea grefierilor cu studii superioare juridice, rolul
grefierului fiind important în înfăptuirea actului de justiie,
activitatea de formare iniţială a Şcolii răspunzând necesităţii
ocupării posturilor vacante de grefieri cu studii superioare juridice
cu personal calificat (art. 5 din Legea nr. 567/2004).
Departamentul de formare profesională iniţială a avut în
anul 2014 ca principale activităi organizarea, sub coordonarea
Consiliului Superior al Magistraturii, a concursului de admitere și
realizarea formării profesionale iniţiale a grefierilor conform
planului de învăţământ.
Concursul de admitere. Numărul de locuri scoase la
concurs pentru formarea iniţială a grefierilor prin Şcoala Naţională
de Grefieri, nivelul studiilor şi specializarea cursanţilor se stabilesc
anual, prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Imediat după finalizarea cursurilor de formare iniţială
pentru promoţia 2013-2014, respectiv în perioada 14.10.201314.04.2014 și a examenului de absolvire pentru cei 120 cursanţi,
finalizat în data de 14 aprilie 2014, în luna mai 2014 s-a organizat
concursul de admitere pentru promoţia 2014, fiind prezenţi 1.176
candidaţi pentru un număr de 140 locuri, ceea ce reprezintă o
concurenţă de 8,4 candidaţi pe loc. Astfel, au fost gestionate un
număr de 1.176 x 3= 3.528 teze scrise, ceea ce a necesitat un efort
deosebit al departamentului de formare iniţială şi al comisiei de
organizare.
Însă, prin numărul mare de candidaţi şi concurenţa
ridicată, concursul în sine confirmă calitatea activităţii de formare
iniţială a cursanilor Școlii Naionale de Grefieri.
Formarea profesională iniţială. În considerarea
asigurării nevoilor sistemului judiciar actual, în special din
perspectiva implementării noilor Coduri, anul 2014 a reprezentat

un an cu un volum mare de activitate pentru Școala Naională de
Grefieri, formarea iniţială realizându-se pentru două promoţii:
promoţia 2013 - 2014 (14 octombrie 2013 - 14 aprilie 2014) şi,
respectiv, promoţia 2014 (23 iunie - 23 decembrie 2014).
În primul semestru al anului 2014 au continuat cursurile de
formare iniţială pentru promoţia 2013-2014, durata de şcolarizare
fiind de 6 luni, respectiv în perioada 14.10.2013-14.04.2014,
pentru un număr de 120 cursanţi (90 grefieri pentru instanţe şi 30
grefieri pentru parchete).
Examenul de absolvire pentru cei 120 cursanţi a avut loc
în perioada 31 martie - 14 aprilie 2014, iar cursanţii promoţiei 2013
- 2014 au fost repartizaţi pe posturile comunicate în acest sens de
către Consiliul Superior al Magistraturii.
După finalizarea concursului de admitere pentru anul
școlar în curs, la data de 23 iunie 2014 a început noul an școlar,
cursurile de formare iniţială pentru promoţia 2014 desfășurânduse în perioada 23 iunie - 23 decembrie 2014.
Potrivit dispoziţiilor art. 16, 17 şi 19 din Regulamentul de
organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de Grefieri Departamentul de formare iniţială a organizat şi realizat formarea
profesională iniţială a viitorilor grefieri conform planului de
învăţământ. Acesta a fost stabilit în urma analizei, înainte de
începerea fiecărui an școlar, a propunerile formatorilor, aprecierile
cursanţilor promoiilor anterioare privind evaluarea activităţii Şcolii
Naţionale de Grefieri şi ale personalului din instanţe şi parchete,
astfel încât acesta să corespundă cerinţelor actuale ale sistemului
judiciar.
În realizarea aceluiași scop, au fost identificate nevoile
actuale de formare a grefierilor din instanţe şi parchete,
colaborând permanent cu instanţele judecătoreşti şi parchetele în
vederea cunoașterii nevoilor de formare iniţială a personalului
auxiliar de specialitate și a stabilirii domeniilor adecvate de
formare iniţială în planul de învăţământ.
Pentru anul şcolar 2014, planul de învăţământ a fost
aprobat în mod distinct pentru grefierii de instanţe, respectiv
grefierii de parchete, având în vedere specificul activităilor
desfășurate în cadrul instanelor și parchetelor.
Activitatea de formare iniţială s-a desfăşurat potrivit
legislaţiei în vigoare, cu impact direct asupra sistemului judiciar, cu
accent pe activitatea ce urmează să fie realizată de grefierii cu
studii superioare juridice din instanţele judecătoreşti şi parchetele
de pe lângă acestea.
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Având în vedere obiectivele înscrise în Strategia de
Dezvoltare a Școlii Naionale de Grefieri, în anul școlar 2014 s-a
urmărit dezvoltarea competenţelor esenţiale pentru un viitor
grefier, potrivit planului de învăţământ şi a structurii anului şcolar, a
programelor pe discipline de învăţare şi desfăşurarea în concret a
activităţii didactice, respectiv:
- competenţe în planul cunoaşterii: asimilarea conceptelor
juridice fundamentale necesare îndeplinirii sarcinilor care revin
grefierului în cadrul instanţei judecătoreşti sau parchetului;
aplicarea cunoştinţelor dobândite în contexte noi; cunoaşterea
fiecărui compartiment auxiliar şi formarea unei imagini de
ansamblu asupra desfăşurării activităţii instanţei sau parchetului;
cunoaşterea aspectelor generale ale cadrului normativ al
profesiilor aflate în legătură cu activitatea juridică;
- competenţe în planul abilităţilor: formarea şi dezvoltarea
capacităţii de a emite raţionamente juridice şi de a utiliza limbajul
specific; formarea deprinderilor necesare exercitării profesiei de
grefier (în special cele privind abilităţile de exprimare în scris,
exprimare orală, de analiză şi sinteză în abordarea problemelor);
abilităţile în administrarea timpului de lucru, acurateţe, deschidere
şi abilitatea de învăţare; capacitatea de a lucra în echipă; abilităţile
în dezvoltarea relaţiilor cu colegii; formarea deprinderilor tehnice
necesare exercitării profesiei, în special cele privind
tehnoredactarea şi utilizarea sistemului informatic;
- competenţe în planul atitudinilor: dezvoltarea motivaţiei
şi formarea unei atitudini pozitive faţă de profesie, a receptivităţii şi
responsabilităţii faţă de schimbările inovatoare din sistemul
judiciar.
Şcoala a dezvoltat experienţa didactică dobândită
împreună cu formatorii Şcolii, punând în special accentul pe
caracterul practic al activităţii de învăţământ.
Cursurile s-au concretizat în dezbateri şi/sau aplicaţii
practice, apte să acopere palierele activităţii grefierilor din
instanţele judecătoreşti şi parchete şi s-a urmărit dobândirea de
către cursanţi a deprinderilor profesionale întemeiate pe
cunoştinţe juridice la un standard ridicat, deschiderea şi
responsabilizarea lor pentru noi atribuţii, cunoscând totodată
aspectele legate de deontologie și abilităţi non juridice.
Activitatea didactică în sine a avut drept fundament o
modularizare a activităţilor de formare iniţială, pe discipline şi
etapizat în timp. Astfel, disciplinele fundamentale, cărora le sunt
alocate cele mai multe ore, au fost studiate în întreaga perioadă de
şcolarizare. După însuşirea unor noţiuni de bază de procedură
civilă sau penală, au putut fi mai ușor asimilate, în a doua parte a
anului şcolar, alte materii specializate, cu conţinut aplicat.
Ponderea cea mai mare, în mod firesc, au avut-o
disciplinele juridice fundamentale: Procedură civilă şi
Procedură penală - pentru grefierii pentru instanţe, respectiv
Urmărire penală şi Registratură, grefă şi arhivă, în cazul grefierilor
pentru parchete, având în vedere nevoia de formare a viitorilor
grefieri în acest sens, inclusiv din prisma intrării în vigoare a noilor
coduri.
Formarea iniţială a viitorilor grefieri a urmărit cu
precădere organizarea de acţiuni de formare profesională în
raport de noile Coduri.
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Prin urmare, în ceea ce priveşte noul Cod de procedură
civilă, s-a avut în vedere desfăşurarea întregii activităţi de formare
iniţială conform noului Cod, în planul de învăţământ fiind incluse
seminare de formare profesională iniţială privind procesul civil,
care au totalizat un număr de 130 ore, respectiv: judecata în primă
instanţă şi proceduri speciale - 108 ore; judecata în căile de atac 12 ore; executare silită - 10 ore;
În ceea ce priveşte Codul de procedură penală, în cadrul
activităţii de formare iniţială pentru promoţia 2014, programul de
formare iniţială a fost abordat prin raportare la faptul că noul Cod
de procedură penală a intrat în vigoare la data de 01.02.2014, fiind
adaptat drept urmare, planul de învăţământ şi curricula,
corespunzător modificărilor legislative.
Pentru grefierii pentru instanţe au fost alocate un număr
total de 130 de ore (Urmărire penală - 8 ore; Judecata în procesul
penal - 108 ore; Executarea hotărârilor penale - 14 ore), iar pentru
grefierii pentru parchete au fost alocate 96 de ore (Urmărire penală
- 72 ore şi Judecata în procesul penal - 24 ore).
Un rol semnificativ pentru promoia 2014, l-au avut
disciplinele tehnice: informatică aplicată şi dactilografie,
indispensabile în activitatea unui grefier.
Activităţilor tehnice aplicate (Informatică aplicată Windows, Word, ECRIS - şi Dactilografie) le-au fost alocate un
număr corespunzător de ore, necesar pentru însuşirea unor
deprinderi practice care impun exerciţiu. Accentul pe aplicaţie
informatică s-a dovedit utilă şi a permis o asimilare mai rapidă a
deprinderilor de operare pe computer, a tehnicilor de
tehnoredactare a actelor juridice şi a utilizării programului ECRIS.
La disciplina Informatică aplicată, numărul de ore stabilit
pentru promoţia 2014 este de 72 ore, în creştere faţă de numărul
de ore alocat în anul şcolar anterior (68 ore).
A fost necesară alocarea unui număr cât mai mare de ore
pentru această disciplină în planul de învăţământ, având în vedere
modificările legislative intervenite ce presupun sarcini şi
competenţe sporite pentru grefieri. Drept urmare, deşi în planul de
învăţământ pentru anul 2014 a fost prevăzut pentru grefierii de
instanţe un număr de 72 de ore, s-a reuşit efectuarea a încă 52 de
ore suplimentare, fără plata formatorilor.
Disciplina Dactilografie a avut ca obiectiv principal
însuşirea de către cursanţi a tehnicii de dactilografiere rapidă (aşanumita metodă „oarbă”, adică scrierea cu zece degete, fără
privirea tastaturii) într-un ritm susinut și anume prin exerciii și în
afara orelor de curs în cadrul Școlii, având în vedere durata redusă
de şcolarizare de 6 luni.
Activitatea de formare practică a cursanţilor a vizat şi
componenta non juridică, în cadrul disciplinelor Deontologie şi
Abilităţi non juridice, precum și disciplina Managementul
activităţii grefierului, unde, faă de anul şcolar precedent, s-a
alocat un număr mai mare de ore (20 ore), dată fiind necesitatea
dobândirii unor deprinderi profesionale de către viitorii grefieri încă
din Şcoală.
De asemenea, activitatea de formare vizează şi
cooperarea între disciplinele juridice (procedură civilă,
procedură penală) şi cele tehnice (operarea în sistemul ECRIS,
dactilografie), în cadrul fiecărei discipline urmărindu-se
accentuarea şi a componentei tehnice.

Durata de școlarizare a viitorilor grefieri în cadrul Şcolii a
avut două componente principale: activitatea didactică efectivă
în cadrul şcolii (aproximativ 17 săptămâni) așa cum am arătat,
precum şi stagiul practic în instanţe şi parchete (aproximativ 5
săptămâni).
Urmărind formarea deprinderilor necesare exercitării
profesiei de grefier în instanţe şi în parchete, a fost alocat stagiului
practic un număr de ore pe cât posibil de mare în condiţiile duratei
reduse de şcolarizare.
Stagiul practic efectuat în cadrul judecătoriilor şi
parchetelor de pe lângă judecătoriile din Bucureşti, sub
coordonarea şi supravegherea îndrumătorilor de stagiu, s-a
desfăşurat potrivit unui program stabilit şi comunicat instanţelor
judecătoreşti şi parchetelor. Atât în instanţe cât şi la parchete,
cursanţilor li s-a oferit posibilitatea să cunoască activitatea
compartimentelor instanţelor judecătoreşti, respectiv, parchetelor,
atribuţiile specifice grefierilor şi chiar să lucreze efectiv, îndeplinind
toate sarcinile ce le revin în exercitarea acestei profesii, fapt ce a
fost apreciat în mod pozitiv de către cursani.
În anul 2014, au avut loc și activităţi extracurriculare în
cadrul unor acţiuni comune de formare iniţială SNG şi INM,
respectiv:
- organizarea unui proces simulat de către un grup
compus din 12 auditori de justiţie şi 12 cursanţi SNG potrivit unei
speţe de dreptul familiei întemeiată pe dispoziţiile noului Cod civil,
care a fost soluţionată conform noului Cod de procedură civilă
(ianuarie - martie 2014);
- organizarea unui număr de 12 secvenţe procesuale
simulate privind audierea persoanelor - pentru grefierii din
modulul parchete ( ianuarie - februarie 2014);

- organizarea unor ateliere de lucru comune în cadrul unui
grup compus din 10 auditori de justiţie şi 10 cursanţi SNG, în
domeniul abilităţilor non juridice, cu tema Comportamentul
profesional în cadrul echipei magistrat - grefier (noiembrie 2014).
În vederea realizării unei formări integrate a cursanţilor,
care să asigure o viziune de ansamblu asupra întregului sistem
judiciar, au fost organizate mai multe vizite de studiu, în anul 2014,
la Curtea Constituţională a României, Consiliul Superior al
Magistraturii, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Institutul
Naţional de Expertize Criminalistice şi Centrul de Cooperare
Poliţienească Internaţională.
Cursurile de formare profesională iniţială au avut loc în
Bucureşti, în acelaşi sediu cu Institutul Naţional al Magistraturii.
Sălile sunt dotate cu echipamente IT moderne, staţii de
traducere simultană, echipamente smart-board, echipamente
pentru video conferinţe ş.a.m.d, însă, având în vedere numărul
mare de cursani școlarizai în acest an raportat la spaiul de care
Școala dispune, am beneficiat de înelegerea și sprijinul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaie și Justiie,
care ne-a pus la dispoziie spaiul suplimentar necesar.
La data de 23 decembrie 2014, cei 140 cursanţi au fost
repartizaţi pe posturi de grefieri cu studii superioare juridice în
instanţe şi parchete din întreaga ţară. Cei 90 de absolvenţi grefieri pentru instanţe au fost repartizaţi la judecătorii, cu 5
excepţii (1 post la Tribunalul Hunedoara, 3 posturi la Tribunalul
Bucureşti şi 1 post la Tribunalul Cluj). Toţi cei 50 de absolvenţi grefieri pentru parchete au fost repartizaţi numai la parchetele de
pe lângă judecătorii.

57

FORMARE PROFESIONALĂ

Aspecte practice desprinse din aciunile de formare
continuă derulate de SNG la nivelul curilor de apel,
în materia procedurii civile
Judecător dr. Daniel Marius COSMA
Departamentul de Formare Profesională Continuă
Școala Naională de Grefieri

Punerea în aplicare a noilor coduri, adoptate deopotrivă
în materie civilă și penală, a concentrat atenia Școlii Naionale de
Grefieri asupra cerinei de intensificare a aciunilor de formare
profesională continuă a personalului de specialitate din cadrul
instanelor de judecată și al parchetelor de pe lângă acestea. În
acest cadru, începând cu anul 2013, programele anuale de formare
continuă au cuprins un plan sistematic, organizat, de desfășurare a
aciunilor descentralizate la nivelul curilor de apel, respectiv al
parchetelor de pe lângă curile de apel, antrenând toate structurile
funcionale ale personalului de specialitate care funcionează în
instanele/parchetele din circumscripia teritorială a acestora.
Tematicile aciunilor de formare profesională stabilite în
domeniul procesului civil au dorit să surprindă, cum era și firesc,
profilul noilor instituii, modificările aduse de Codul de procedură
civilă, aprobat prin Legea nr. 134/2010, cu modificările și
completările ulterioare, în planul procesului civil.
Desfășurarea seminarelor în format descentralizat a fost
receptată deosebit de pozitiv de personalul de specialitate din
cadrul instanelor, expunerile, aplicaiile practice prezentate,
dezbaterile purtate pe marginea instituiilor procesuale analizate
contribuind în mod esenial la lămurirea sferelor de atribuii care
revin grefierului de ședină, grefierului-registrator și grefieruluiarhivar, agentului procedural în materia procedurii civile.
Acest material dorește să surprindă unele aspecte
practice întâlnite în activitatea instanelor de judecată, în privina
cărora se disting anumite dificultăi ori procedee diferite, care
impun cerina unei reglementări unitare.
Prezentăm în continuare acele practici care se referă la
următoarele instituii procedurale și care s-au regasit în discuiile
de la nivelul tuturor celor 15 curi de apel, respectiv:
1.Incompatibilitatea absolută a judecătorului. Rolul și
efectul referatului întocmit de grefierul de ședină.
2.Formalitatea multiplului exemplar al actelor adresate
instanelor de judecată.Atribuiile grefierului de ședină.
3.Strigarea cauzei, apelul părilor și referatul cauzei.
Poziia grefierului de ședină.
Examinarea punctuală a acestor probleme va avea în
considerare o structură comună, referitoare la următoarele
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aspecte apreciate ca fiind relevante în analiza efectuată:
a.Cadrul normativ. Domeniul de aplicare.
b.Interpretarea dispoziiilor normative.
c. Practica instanelor în materie.
În partea finală a fiecărei analize, vom insera, sub forma
notelor de trimitere, propunerile de modificare a Regulamentului
de ordine interioară al instanelor judecătorești, formulate de
participanii la cursurile de pregătire.
1. Incompatibilitatea absolută a judecătorului. Rolul
și efectul referatului întocmit de grefierul
de ședină.
1.a. Cadrul normativ. Domeniul de aplicare.
Potrivit dispoziiilor art. 43 alin. (1) C. pr. civ., ”înainte de
primul termen de judecată grefierul de ședină va verifica, pe baza
dosarului cauzei, dacă judecătorul acesteia se află în vreunul
dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 41 și, când
este cazul, va întocmi un referat corespunzător”.
În sensul prevederilor art. 41 alin. (1) C. pr. civ., care
reglementează cazurile de incompatibilitate absolută, ”judecătorul
care a pronunat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care
s-a soluionat cauza nu poate judeca aceeași pricină în apel,
recurs, contestaie în anulare sau revizuire și nici după trimiterea
spre rejudecare”.
În strânsă corelare cu reglementările examinate se află
dispoziia cuprinsă în art. 45 teza I C. pr. civ., conform căreia ”în
cazurile prevăzute la art. 41, judecătorul nu poate participa la
judecată, chiar dacă nu s-a abinut ori nu a fost recuzat”.
Voina legiuitorului, de a desprinde din situaiile de
incompatibilitate în care se poate afla judecătorul, enumerate în
reglementarea art. 42 C. pr. civ., cazurile de incompatibilitate
absolută, la care se referă art. 41 din cod, nu este întâmplătoare,
având efecte inclusiv în planul pârghiilor procedurale de
soluionare a acestor incidente.
Dacă în prezena altor cazuri de incompatibilitate,
reglementate de art. 42 C. pr. civ., procedura de soluionare a

declaraiei de abinere, respectiv a cererii de recuzare urmează
dispoziiile art. 51 C. pr. civ., ale art. 98 din Regulament, s-a
apreciat că nu aceeași procedură este aplicabilă pentru cazurile
de incompatibilitate absolută, înscrise în art. 41 C. pr. civ. Pentru
aceste din urmă cazuri, procedura de urmat ar trebui să fie cea
care transpare din interpretarea teleologică și sistemică a textelor
art. 43 și art. 45 C. pr. civ.
Aceasta înseamnă că, ori de câte ori judecătorul, a
pronunat o încheiere interlocutorie sau o hotărâre prin care a
soluionat cauza, acesta nu poate participa la judecata aceleiași
pricini în apel, recurs, contestaie în anulare sau revizuire și nici
după trimitere spre rejudecare chiar dacă nu s-a abinut ori nu a
fost recuzat.
Situaiile concrete care atrag întocmirea de către grefier
a referatului pot fi sintetizate în următoarele ipoteze:
a.După pronunarea unei încheieri interlocutorii sau a unei
hotărâri prin care a soluionat cauza, judecătorul este
promovat la o instană superioară (apel, recurs), intrând
în compunerea completului investit cu soluionarea căii
de atac împotriva soluiei date de același judecător;
b.Judecătorul este sesizat cu soluionarea unei contestaii
în anulare sau revizuire împotriva unei hotărâri
pronunate de acesta;
c. Judecătorul s-a pronunat, în primul ciclu procesual, prin
încheiere interlocutorie sau prin hotărâre prin care a
soluionat cauza, iar, prin efectul desfiinării/ casării în
calea de atac, cauza a fost trimisă spre rejudecare, fiind
înregistrată potrivit art. 99 alin. (6) din Regulament - pe
rolul completului iniial investit, având în compunere
același judecător.
În fiecare dintre aceste situaii, procedând la verificarea
dosarului cauzei, grefierul de ședină trebuie să întocmească un
referat prin care să constate cazul de incompatibilitate absolută în
care se găsește judecătorul.
1.b. Interpretarea dispoziiilor normative.
Din coroborarea prevederilor art. 41, art. 43, art. 45 C.
pr. civ., interpretarea teleologică și sistemică a acestora a condus,
în cadrul întâlnirilor de lucru, la concluzia următoarei proceduri
aplicabile în această materie:
Referatul întocmit de către grefierul de ședină îl
situează pe judecător în stare de incompatibilitate absolută, prin
constatarea existenei unuia dintre cazurile prevăzute la art. 41 C.
pr. civ. O atare statuare este argumentată de dispoziia înscrisă în
art. 45 ”În cazurile prevăzute la art.41, judecătorul nu poate
participa la judecată, chiar dacă nu s-a abinut ori nu a fost
recuzat.” (subl. red.)
Recunoscând actului procedural al referatului efectul
arătat, înseamnă că și calea procesuală de soluionare a
incidentului incompatibilităii este distinctă de cea comună. Într-o
asemenea situaie, cazul de incompatibilitate nu este supus
procedurii obișnuite de soluionare, de către completul imediat
următor, prin analizarea temeiurilor stării de incompatibilitate,
astfel cum este cunoscută procedura în alte cazuri de

incompatibilitate, avute în vedere de art. 42 C. pr. civ. Fiind o
incompatibilitate absolută, împrejurările care o definesc nu își au
rostul de a forma obiectul unei judecăi, deosebit de cazurile de
incompatibilitate reglementate de art. 42 C. pr. civ., care
îndreptăesc completul următor, investit cu soluionarea, la
aprecierea asupra cauzei subiective care a determinat-o (interes,
dușmănie, rudenie, afinitate, etc.) Scopul urmărit de legiuitor, pe
de o parte, prin reglementarea distinctă și expresă a cazurilor de
incompatibilitate absolută, după cum și, pe de altă parte, prin
introducerea referatului întocmit de către grefier și conferirea
naturii desprinsă din analiza textului art. 45 C. pr. civ., a constat
tocmai în instituirea unei proceduri mult simplificate pentru aceste
situaii de incompatibilitate.
În aceste condiii s-a apreciat că referatul întocmit de
către grefierul de ședină, având atașat dosarul cauzei, este
prezentat președintelui instanei/ seciei care dispune repartizarea
dosarului unui alt complet de judecată. În exercitarea acestei
atribuii, președintele instanei/ seciei fie va repartiza dosarul prin
rezoluie completului imediat următor, fie va dispune repartizarea
aleatorie prin blocarea completului din care face parte judecătorul
aflat în caz de incompatibilitate absolută.
1.c. Practica instanelor în materie.
În cadrul întâlnirilor profesionale avute cu personalul
auxiliar de specialitate al instanelor din ară, cu ocazia
seminarelor centralizate și al celor descentralizate, s-a constatat
că o singură instană - Secia I civilă a Curii de Apel Constana aplică prevederile examinate în sensul interpretării expuse la
punctul anterior.
În toate celelalte instane, practica conturată în
soluionarea cazurilor de incompatibilitate absolută urmează
aceeași procedură de soluionare, comună tuturor cazurilor de
incompatibilitate.
Într-o primă variantă, proprie cauzelor trimise spre
rejudecare - categorie care constituie varietatea cea mai întâlnită
pentru cazurile de incompatibilitate absolută -, după înregistrarea
cauzei pe rolul completului iniial investit, dosarul este înaintat de
grefierul registrator direct judecătorului, care, constatând că s-a
pronunat în primul ciclu procesual, întocmește declaraia de
abinere. În sensul unei alte practici, în aceste cazuri, judecătorul
întocmește declaraia de abinere, urmată de referatul grefierului,
dosarul fiind trimis completului imediat următor pentru
soluionarea stării de incompatibilitate, potrivit procedurii comune
reglementate de art. 51 C. pr. civ. Or, prin aceste procedee
statornicite în practica instanelor, s-a considerat, în cadrul
seminarelor de formare continuă, că se ignoră voina legiuitorului,
care a creat prin dispoziiile art. 41, art. 43, art. 45 C. pr. civ. o
procedură simplificată, menită a degreva activitatea instanelor în
soluionarea incidentelor de acest gen prin întreg șirul procesual al
etapelor pe care le presupune rezolvarea unei stări comune de
incompatibilitate: investirea completului imediat următor,
soluionarea incompatibilit ă ii, întocmirea încheierii de
soluionare, întocmirea condicii de ședină în camera de consiliu.
Din discuiile purtate în cadrul aciunilor de formare
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profesională cu grefierii care participă la constituirea completelor
1
de judecată în materia civilă , a rezultat reinerea magistrailor în
adoptarea unei practici de soluionarea a cazurilor de
incompatibilitate absolută exclusiv pe baza referatului întocmit de
grefierul de ședină.
Explicaia unei atare reticene a fost prezentată de
judecătorii participani la un seminar comun, organizat de Institutul
Naional al Magistraturii și Școala Naională de Grefieri. Opinia
unanimă a judecătorilor, exprimată cu acest prilej, a fost de
acceptare a raiunilor de interpretare a normelor procedurale puse
în discuie, susinută însă în mod categoric de cerina cuprinderii
unor dispoziii corespunzătoare în Regulamentul de ordine
interioară al instanelor judecătorești, reglementare de natură a le
ocroti poziia profesională în faa controalelor Inspeciei Judiciare,
a căror agendă vizează cu prioritate repartizarea aleatorie a
cauzelor.
2. Formalitatea multiplului exemplar al actelor
adresate instanelor de judecată. Atribuiile
grefierului de ședină.
2.a. Cadrul normativ. Domeniul de aplicare.
În accepiunea art. 149 C. pr. civ., formalitatea
numărului de exemplare al cererilor adresate instanelor de
judecată, îmbracă următoarea reglementare:
(1) Când cererea urmează a fi comunicată, ea se va face
în atâtea exemplare câte sunt necesare pentru comunicare, în
afară de cazurile în care pările au un reprezentant comun sau
partea figurează în mai multe calităi juridice, când se va face întrun singur exemplar. În toate cazurile este necesar și un exemplar
pentru instană.
(2) Dispoziiile alin. (1) sunt aplicabile în mod
corespunzător și în cazul prevăzut la art. 148 alin. (4), grefierul de
ședină fiind inut să întocmească din oficiu copiile de pe încheiere
necesare pentru comunicare.
(3) Dacă obligaia prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită,
instana va putea îndeplini din oficiu sau va putea pune în sarcina
oricăreia dintre pări îndeplinirea acestei obligaii, pe cheltuiala
pării care avea această obligaie.
(4) În cazul în care cererea a fost comunicată, potrivit legii,
prin fax sau prin poștă electronică, grefierul de ședină este inut să
întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala pării care
avea această obligaie. Dispoziiile art. 154 alin. (6) rămân aplicabile.
1

Dispoziia procedural ă examinat ă reglementeaz ă
formalitatea multiplului exemplar al cererilor adresate instanelor
de judecată, supuse comunicării, conform cu care cererea se
depune în atâtea exemplare câte pări cu interese contrare sunt în
litigiu, plus un exemplar pentru instană.
Relevana cu caracter de noutate pe care legiuitorul a
îneles să o confere acestei proceduri rezidă în cerina acoperirii
cheltuielilor angajate pentru efectuarea copiilor de pe actele
procedurale art. 149 alin. (3) și alin. (4).
2.b. Interpretarea dispoziiilor normative.
În aplicarea acestor prevederi, care corespund actelor
procedurale ale părilor, putem desprinde următoarele situaii:
a)Cererea este depusă de parte - personal sau prin
reprezentant, transmisă prin poștă, curier sau executor
judecătoresc - iar aceasta nu întrunește cerina multiplului
exemplar (art. 149 alin. (3) C. pr. civ.)
În acest caz, instana va putea îndeplini din oficiu
formalităile de realizare a cerinei, efectuând în concret copiile
necesare pentru comunicarea actului procedural, după cum,
instana va putea pune în sarcina oricăreia dintre pări îndeplinirea
acestei obligaii, în ambele ipoteze însă fiind impusă condiia ca
efectuarea copiilor să se realizeze pe cheltuiala pării care avea
obligaia depunerii actului în numărul necesar de exemplare.
b)Cererea este comunicată instanei prin fax sau prin
poștă electronică (art. 149 alin. (4) C. pr. civ.)
Evident, textul are în vedere, în varianta comunicării cererii
prin fax, situaie în care cererea este comunicată într-un singur
exemplar (deși putem admite posibilitatea comunicării prin
intermediul acestui mijloc a cererii în numărul necesar de
exemplare pentru comunicare, ceea ce nu se întâmplă în practică).
Într-o asemenea situaie, grefierul de ședină este inut să
întocmească din oficiu copii de pe cerere, pe cheltuiala pării care
avea obligaia depunerii acesteia în numărul necesar de
exemplare, procedura de comunicare realizându-se potrivit
dispoziiilor art. 154 alin. (6) C. pr. civ.
2.c. Practica instanelor în materie.
Dificultatea întâmpinată în practica instanelor constă
tocmai în stabilirea cuantumului cheltuielilor care să acopere
costurile aferente efectuării copiilor de pe aceste cereri de sesizare.

Pentru a da eficienă dispoziiilor procedurale care au format obiectul analizei, au fost formulate propuneri de completare a Regulamentului de ordine interioară al
instanelor judecătorești, după cum urmează:
După art. 98 se introduce art. 981, care va avea următorul coninut:
(1) ”Cazurile de incompatibilitate absolută, prevăzute de art. 41 din Codul de procedură civilă, se soluionează pe baza referatului întocmit de grefierul de ședină conform
dispoziiilor art. 43 Cod procedură civilă.
(2) Dosarul cauzei, având atașat referatul întocmit în condiiile alin. (1), se înaintează de grefierul de ședină, de îndată, președintelui instanei/seciei.
(3) În situaia cauzelor trimise spre rejudecare după desfiinare/casare, președintele instane/seciei, în caz de incompatibilitate absolută, prin rezoluie, repartizează cauza,
spre soluionare, completului cu număr imediat următor care judecă în aceeași materie.
(4) Dacă președintele instanei/seciei apreciază că nu este caz de incompatibilitate absolută, prin rezoluie, trimite cauza completului cu număr imediat următor, care se va
pronuna asupra cazului de incompatibilitate, conform procedurii stabilite de art. 51 Cod procedură civilă.
(5) Când cazul de incompatibilitate absolută îl vizează pe unul din judecătorii care compun un complet colegial, președintele seciei, prin rezoluie, stabilește înlocuirea
acestuia cu unul din judecătorii de pe planificarea de permanenă. Dacă cazul de incompatibilitate absolută îi vizează pe toi judecătorii care compun un complet
colegial, președintele seciei va face aplicarea alin. (3), (4), după caz.”
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Procedeul efectuării copiilor de către grefier de pe cererile
adresate instanelor, din dispoziia președintelui completului de
judecată, cunoaște o foarte largă aplicare în cadrul instanelor de
judecată.
Chiar și în cazul cererilor introductive, care nu sunt depuse
de către parte în numărul necesar de exemplare, în multe
împrejurări, judecătorii nu uzează de procedura regularizării,
optând pentru varianta efectuării copiilor de pe cererile de
chemare în judecată în numărul necesar de exemplare pentru
comunicare. Situaia este identică și pentru alte categorii de acte
procedurale ale părilor - întâmpinări, cereri reconvenionale,
cereri ale terelor persoane -, fiecare dintre acestea antrenând un
efort financiar suportat din bugetul instanelor: hârtie, tonere și,
latură esenială de luat în considerare, munca depusă, timpul
consumat de grefier pentru efectuarea acestor copii.
Aspectul a fost sesizat de legiuitor care a îneles să îl
surprindă în dispoziiile cu caracter imperativ ale alin. (3) și (4) din
cuprinsul art. 149 C. pr. civ. În mod firesc însă, având valoarea unei
construcii legislative de nivel superior, Codul de procedură civilă
nu avea cum să stabilească normativ cuantumul valoric al
costurilor reprezentate de aceste cheltuieli, de unde și
imposibilitatea determinării acestora de către instane, prin lipsa
oricărui cadru de reglementare corespunzător.
Iată raiunile pentru care s-a considerat că este rolul
Regulamentului de ordine interioară de a da eficienă practică
dispoziiilor înscrise în art. 149 C. pr. civ.2
Precizăm că, ulterior derulării seminarelor de formare
continuă la nivelul celor 15 curi de apel din ară, Consiliul Superior
al Magistraturii, în ședina din data de 09.02.2015, a întocmit o
notă de propuneri pentru modificarea și completarea Ordonanei
de urgenă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de
timbru, cu amendamentul cuprinderii în dispoziiile art. 9 din sus
menionata ordonană a situaiei taxelor datorate de parte pentru
multiplicarea cererilor transmise instanei, fiind formulată
propunerea ca această taxă să fie de 0,20 lei/pagină.
3. Strigarea cauzei, apelul părilor și referatul cauzei.
Poziia grefierului de ședină.
3.a. Cadrul normativ. Domeniul de aplicare.
Problematica supusă analizei este circumscrisă
dispoziiilor art. 104 alin. (9) și (10) din Regulamentul de ordine
interioară al instanelor judecătorești.
Art. 104 alin. (9): ”Apelul părilor și al celorlalte persoane
citate se face, de regulă, de grefierul de ședină, prin instalaia de
sonorizare.”
Art. 104 alin. (10): ”După strigarea cauzei și apelul părilor,
grefierul de ședină face oral referatul cauzei, prezentând pe scurt

obiectul pricinii și stadiul în care se află judecata acesteia,
comunică modul în care s-a îndeplinit procedura de citare a
persoanelor chemate la proces și dacă s-au realizat celelalte
măsuri dispuse de instană la termenele anterioare.”
Din perspectiva acestor dispoziii, dorim a supune analizei
postura grefierului de ședină în momentele care însoesc actele
procesuale ale strigării cauzei, apelului părilor și efectuării
referatului, a stabilirii poziiei fizice corespunzătoare, în picioare
sau în poziia așezat, aspect care a suscitat ample discuii, de real
interes, cu ocazia dezbaterilor de la nivelul curilor de apel.
Observaiile pe marginea textelor din Regulament au în
vedere deopotrivă procedura civilă și procedura penală.
3.b. Interpretarea dispoziiilor normative.
În absena unor dispoziii normative concrete, doctrina în
materia procesual civilă nu conine nicio referire la această
problematică, care are în vedere atitudinea, poziia fizică a
grefierului în timpul strigării cauzei, al apelului părilor și efectuării
referatului.
Formarea iniială a magistrailor și grefierilor realizată în
Institutul Naional al Magistraturii, respectiv Școala Naională de
Grefieri, aciunile de formare profesională continuă a personalului
pe cele două filiere ale statutelor profesionale, practicile
statornicite la nivelul completurilor din cadrul instanelor de
judecată, scot la iveală atitudini diferite, în privina cărora, părerea
unanimă a fost aceea că se impune adoptarea unei proceduri
unitare pentru toate instanele.
Astfel, s-a pledat în favoarea tezei normative care să
reglementeze strigarea cauzei și efectuarea apelului părilor de
către grefier în poziia așezat.
Această opinie se întemeiază pe două argumente; un
argument de natură juridică, iar celălalt de ordin statutar, care
acoperă latura de solemnitate a unei ședine de judecată.
Argumentul de ordin juridic este oferit, pentru procesul
civil, de dispoziiile art. 217 alin. (5) C. pr. civ. - ”Cel care se
adresează instanei în ședină publică trebuie să stea în
picioare…” -, reglementare similară fiind întâlnită și pentru
procesul penal în prevederile art. 333 alin. (3) C. pr. pen. - ”Toi
participanii la ședina de judecată…stând în picioare, fac
declaraii, formulează cereri, răspund la întrebări.” Or, este în
evidena desfășurării acestor aciuni faptul că, în momentul
strigării cauzei și al efectuării apelului părilor, grefierul de ședină
nu se adresează instanei de judecată. Strigarea cauzei, în
ordinea statornicită de președintele completului de judecată,
antrenează faptic mobilizarea participanilor prezeni din
respectiva cauză, după cum apelul părilor este adresat sălii de
ședină, de unde este urmărită, atât de judecător cât și de grefier,
reacia de răspuns a celor apelai, personal sau prin reprezentani.

2

Propunerea de completare a Regulamentului de ordine interioară al instanelor judecătorești are în vedere următoarele variante:
Varianta I. După art. 1031 alin. (2), se introduce un nou alineat, care devine alin. (3), având următorul coninut:
”În aplicarea dispoziiilor art. 149 alin. (3) și (4) C. pr. civ., pentru stabilirea cheltuielilor aferente efectuării copiilor de pe cererile adresate instanelor de judecată, costul unei
copii este de … RON/pagină.”
Varianta II. După art. 1031 alin. (2), se introduce un nou alineat, care devine alin. (3), având următorul coninut:
”În aplicarea dispoziiilor art. 149 alin. (3) și (4) C. pr. civ., pentru stabilirea cheltuielilor aferente efectuării copiilor de pe cererile adresate instanelor de judecată, costul unei
copii per pagină se stabilește prin hotărâre a colegiului de conducere”
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Considerentele prezentate se află în strânsă corelare cu
cel de-al doilea argument, pe care l-am definit ca fiind unul de ordin
statutar, a imaginii reflectate într-o sală de judecată de grefierul de
ședină, cu directă relaie în planul solemnităii ședinei de
judecată, a respectului cuvenit completului de judecată, din a cărui
constituire face parte în primul rând grefierul de ședină.
Strigarea cauzei, apelul părilor, referatul cauzei sunt acte
procesuale regăsite în preambulul oricărei hotărâri judecătorești/
încheieri, pronunate într-un proces civil și/sau penal.
”Pe rol fiind soluionarea cauzei având ca obiect…
La apelul nominal făcut în ședină publică/ședina camerei
de consiliu a/au răspuns…a/au lipsit…
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședină,
care învederează că…după care;”
Exemplul prezentat este aproape unitar la nivelul
instanelor, în ceea ce privește tehnica de întocmire a acestor acte
procedurale, existând sensibile deosebiri de formulare la instane
din anumite regiuni, în toate cazurile fiind însă păstrată structura și
ordinea consemnărilor. Modelul a fost preluat tradiional după
tipologia de întocmire a preambulului hotărârilor, practicată de
instanele judecătorești române din perioada antebelică, mărturie
stând hotărârile publicate în vechile Pandecte Române.
Respectul, aprecierea cetăenilor acelor vremuri faă de lege,
autoritatea judecătorească, magistrai și personalul instanelor de
judecată trebuie implementate și în conștiina semenilor acestor
zile. Iar aceste sentimente provin și din impresiile pe care le oferă
imaginea vizuală a unui complet de judecată.
Logistica modernă a desfășurării ședinelor de judecată a
atras dotarea instanelor cu sisteme de înregistrare a dezbaterilor,
microfoane postate în dreptul magistrailor, părilor/apărătorilor,
grefierului de ședină.
Volumul de activitate al cauzelor aflate pe rolul completului
unei ședine de judecată se exprimă nu doar în numărul litigiilor
reliefat de lista de ședină, ci, tot mai mult, în mărimea,
dimensiunea dosarelor, majoritatea acestora apropiindu-se de
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coperi ce cuprind 300 de file, dacă este să ne referim la
respectarea dispoziiilor Regulamentului în această privină,
prevederi adesea ignorate prin suplimentarea numărului de coli
atașate la un dosar.
În aceste condiii, strigarea cauzei și efectuarea apelului
de către grefier în poziia ridicat, în picioare, oferă imaginea
vizuală a unui personal din constituirea instanei care stă orientat
spre direcia microfonului, aplecat asupra dosarului, pe care nu îl
poate ine în mâini pentru a avea o poziie dreaptă, și pe al cărui
citativ trebuie să facă însemnările corespunzătoare apelului
părilor, postură care afectează decorul vizual al imaginii unui
complet de judecată.
În mod firesc, pentru argumentele de interpretare
prezentate, strigarea cauzei și apelul părilor se fac de grefierul de
ședină în poziia așezat, care permite acestuia efectuarea
consemnărilor din timpul apelului într-o postură naturală, normală,
adaptând mijlocul de înregistrare fonic la nivelul acestei poziii.
După consumarea acestor momente, referatul cauzei se face de
grefier în picioare.
3.c. Practica instanelor în materie.
În practica majorităii completurilor de judecată, grefierul
de ședină efectuează toate actele prealabile înaintării dosarului
aflat la ordine președintelui completului de judecată - strigarea
cauzei, apelul părilor, referatul - în poziia în picioare, fiind puine
situaiile în care la strigarea cauzei și apelul părilor grefierul se află
în poziia așezat, ulterior, cu ocazia efectuării referatului cauzei,
acesta ridicându-se în picioare.
Fiecare dintre aceste deprinderi s-au consolidat pe calea
cutumiară a instanelor, fiind rare situaiile în care judecătorii
impun o anumită poziie a grefierului în derularea acestor
momente, acceptând tacit procedeul consacrat în instane.
Pentru considerentele arătate în cuprinsul acestei analize,
s-a apreciat bine venită stabilirea unei reglementări unitare3.

Propunerea de completarea Regulamentului de ordine interioară al instanelor judecătorești, după cum urmează:
Art. 104 alin. (9) va avea următorul coninut:
”Strigarea cauzei și apelul părilor se fac de grefierul de ședină în poziia așezat.Apelul părilor și al celorlalte persoane citate se face, de regulă, de grefierul de ședină, prin
instalaia de sonorizare.”
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Profilul formatorului școlii naionale de grefieri
Judecător Carmen BĂLAN
Departamentul Formarea formatorilor
Școala Naională de Grefieri

Realizarea unei formări profesionale iniiale și continue la
standarde de calitate a viitorilor grefieri, respectiv a personalului
auxiliar de specialitate în funcie, presupune nu doar asigurarea
unor resurse materiale corespunzătoare, ci, în egală măsură,
crearea și consolidarea unui corp profesional de elită al
personalului de instruire al Școlii, capabil să conducă la
îndeplinirea obiectivelor vizând formarea iniială și continuă a
grefierilor.
În cei aproape 15 ani de funcionare, Școala a urmărit în
mod constant să-și formeze o reea stabilă și de valoare a
personalului de instruire, formată din grefieri, judecători, procurori
sau ali specialiști în domenii juridice sau nonjuridice, prin
atragerea în rândul formatorilor Școlii a acelor profesioniști ai
dreptului, cu precădere din instane și parchete, care au dovedit
aplecare pentru activitatea didactică și se bucură de o bună
reputaie morală și profesională în colectivele din care fac parte.
Până în anul 2011, dispoziii referitoare la personalul de
instruire al Școlii au fost cuprinse doar în Legea nr. 567/2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al
personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de
Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare (
art. 18 ) și în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii
Naţionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările şi
completările ulterioare. Principii și reguli privind recrutarea și
formarea formatorilor Școlii s-au regăsit în Strategia dezvoltării
Şcolii Naţionale de Grefieri, aprobată în anul 2005, document
strategic care a ghidat selecia de formatori a Școlii și activitatea
de formare a formatorilor.
Lipsa unui cadru normativ exhaustiv care să cuprindă
norme privind profilul formatorului Școlii Naionale de Grefieri,
recrutarea, atribuiile, drepturile, îndatoririle, evaluarea sau
revocarea acestuia, a reclamat ca necesară elaborarea unui statut
al personalului de instruire al SNG care să reglementeze toate
1
aceste aspecte.
Astfel, în anul 2011, prin Hotărârea Plenului Consiliului

Superior al Magistraturii nr. 380 A/06.06.2011 a fost aprobat
Statutul personalului de instruire al Şcolii Naţionale de Grefieri recrutare, atribuţii, evaluare, revocare (denumit în continuare,
2
Statut). Statutul a fost supus modificării și completării prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
891/2011 şi ulterior prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1109/2012.
La elaborarea Statutului și în reglementarea cerinelor
3
funciei de personal de instruire al Școlii Naionale de Grefieri, a
procedurilor de recrutare, a atribuiilor, drepturilor și îndatoririlor
formatorilor Școlii, a criteriilor de evaluare și a procedurilor de
evaluare și revocare a acestora, au fost avute în vedere
următoarele principii:
- activitatea didactică specifică SNG este orientată cu
preponderenă spre activitatea practică a grefierului, de
aceea, în cadrul cerinelor specifice funciei de personal
de instruire al SNG, experiena profesională relevantă în
domeniul de specialitate ocupă un loc central;
- activitatea de formare în cadrul Școlii urmărește nu doar
formarea și consolidarea de cunoștine și deprinderi, ci
și formarea de atitudini și comportamente deontologice,
de aceea, profilul moral, integritatea formatorului
reprezintă una dintre cerinele eseniale ale recrutării și
meninerii în funcie a formatorului Școlii;
- selecia formatorilor trebuie să se realizeze printr-o
procedură publică și transparentă, cu aplicarea unor
criterii obiective;
- reglementarea standardelor de conduită profesională a
formatorilor (atribuiile, drepturile și îndatoririle acestora)
este subsumată interesului major al funcionării Școlii la
standarde de calitate și în vederea dezvoltării și
consolidării prestigiului Școlii Naionale de Grefieri;
- meninerea standardelor de calitate promovate de către
Școală presupune evaluarea continuă a personalului de
instruire, inclusiv a colaboratorilor externi, iar activitatea
de evaluare trebuie să răspundă unor exigene de

1

La elaborarea Statutului au fost avut în vedere și recomandările cuprinse în Raportul asupra îmbunătăirii eficienei și eficacităii sistemului de recrutare și formare a
formatorilor Școlii Naionale de Grefieri elaborat în cadrul Proiectului Phare RO 2006/018-147.01.04.04.01. De asemenea, Statutul a fost supus consultării formatorilor
Școlii.
2
Statutul este disponibil pe pagina de internet a SNG (www.grefieri.ro), la seciunea Activităi Recrutare și formare formatori Documentaie.
3
Potrivit dispoziiilor legale în vigoare ( Legea nr. 567/2004, art. 18), denumirea funciei este cea de personal de instruire al Școlii Naionale de Grefieri; în mod frecvent, se
uzitează însă și termenul comun, cu caracter general, de formator.
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obiectivitate și transparenă;
- activitatea de formator presupune îndeplinirea cu
competenă și profesionalism a atribuiilor specifice
activităii de instruire, precum și păstrarea cerinelor de
integritate pe toată perioada exercitării funciei, iar
nerespectarea acestor cerine poate atrage revocarea
din funcie.
***
Prezentăm, în cele ce urmează, principalele aspecte
privind cerinele specifice funciei de personal de instruire SNG,
recrutarea, evaluarea și revocarea acestuia, astfel cum sunt
reglementate în Statut.
Prealabil demersului nostru, câteva clarificări conceptuale
referitoare la structura corpului personalului de instruire al Școlii
Naionale de Grefieri apar ca fiind necesare.
Corpul personalului de instruire (formatorilor Şcolii
Naţionale de Grefieri) este format din personalul de instruire
propriu al Şcolii (formatori cu normă întreagă) și personalul
de instruire colaborator extern (formatori colaboratori).
Personalul de instruire propriu al Şcolii este recrutat
din rândul judecătorilor, procurorilor şi grefierilor cu studii
superioare sau altor specialişti, exclusiv prin detaşare; acesta îşi
desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de formare
profesională iniţială, formare profesională continuă, formare a
formatorilor şi relaţii internaţionale ale Şcolii Naţionale de Grefieri
şi îndeplineşte inclusiv atribuţii specifice organizării activităţii
didactice, prevăzute de Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Şcolii Naţionale de Grefieri. Important de precizat
este faptul că, spre deosebire de Institutul Naional al Magistraturii
care are încadrai experi - personal de specialitate juridică, cu
atribuii administrative privind organizarea activităii didactice,
Școala Naională de Grefieri nu are prevăzută o astfel de categorie
de personal, astfel că atribuiile administrative specifice organizării
activităii didactice revin personalului de instruire propriu.
Personalul de instruire colaborator extern este
recrutat, de asemenea, din rândul judecătorilor, procurorilor şi
grefierilor cu studii superioare sau altor specialişti români sau
străini; activitatea didactică a acestora se desfășoară cu caracter
ocazional, în afara funciei de bază, în cadrul formării iniiale sau
continue, la disciplinele pentru care au fost numii ca personal de
instruire.
În funcţie de specificul activităţii de instruire desfăşurate,
corpul personalului de instruire se compune din: personal de
instruire pentru formarea iniţială (inclusiv îndrumătorii de stagii
practice) care desfăşoară activităţi de instruire specifice formării
iniţiale (în cadrul Departamentului de formare profesională iniială)
și personal de instruire pentru formarea continuă care
desfăşoară activităţi de instruire specifice formării continue (în
cadrul Departamentului de formare profesională continuă). Pentru
activităţile de formare a formatorilor poate fi folosit personalul
de instruire pentru formarea iniţială sau continuă al Şcolii, cu
experienţă şi rezultate bune în activitatea didactică, ori alţi
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specialişti, utilizaţi în mod excepţional ca personal de instruire.
Sub acest aspect, o precizare este importantă: dat fiind
dezideratul Școlii de a asigura o formare unitară atât a viitorilor
grefieri, cât și a grefierilor în funcie, inclusiv prin folosirea aceluiași
personal de instruire, în Statut sunt reglementate posibilitatea și
condiiile în care personalul de instruire propriu sau colaborator
extern pentru formarea iniială poate desfășura și activităi de
formare continuă sau viceversa.
Prioritar, Statutul reglementează cerinele de bază ale
funciei de personal de instruire, cerine în raport de care au fost
stabilite, în principal, criteriile de selecie și indicatorii de evaluare.
Cerina generală derivă din dispoziiile legale (art. 18 din
Legea nr. 567/2004) care prevăd că personalul de instruire al
Şcolii Naţionale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al
Magistraturii dintre judecători sau procurori, grefieri cu studii
superioare ori alţi specialişti (în domenii cu relevanţă pentru
formarea personalului auxiliar de specialitate, spre exemplu, IT,
arhivare, comunicare, abilităi non juridice, ș.a.), astfel că pot avea
calitatea de formator SNG doar persoanele care dein una dintre
aceste funcii, în raport de specificul postului. În prezent, unul
dintre obiectivele strategice ale Școlii îl reprezintă întărirea
echipelor mixte de formatori magistraigrefieri corelativ cu
creșterea ponderii grefierilor în structura personalului de instruire,
știut fiind că o formare eficientă şi de calitate a grefierilor
presupune, în acelaşi timp, dobândirea abilităţilor practice
necesare profesiei, dar şi însuşirea/consolidarea unor temeinice
cunoştinţe de specialitate și că un act de justiie de calitate și
eficient presupune și o bună funcionare a echipei magistrat grefier.
Pe lângă această cerină generală, formatorul SNG
trebuie să îndeplinească o serie de cerine specifice funciei,
referitoare la trei zone de competene: (a) competene generale și
experiena profesională, (b) competenele motivaionale și
acional strategice și (c) competene atitudinale.
Astfel cum decurge din principiile reglementării, în cadrul
primei zone de competene un loc central îl ocupă experienţa
relevantă în domeniul de specialitate și cunoştinţele de
specialitate în domeniul de competenţă a funcţiei, la care se
adaugă cunoştinţele de operare pe calculator și cunoaşterea unei
limbi străine ( în funcţie de cerinţele postului).
Cea de a doua categorie de competene include, în
principal, aptitudinile psiho-pedagogice, dar și capacitatea de
analiză şi evaluare a necesităţilor de formare a personalului
auxiliar, capacitatea de organizare şi evaluare a activităţilor
didactice, abilităţile de comunicare şi relaţionare eficientă,
echilibrul emoţional şi capacitatea de gestionare eficientă a
stresului, creativitatea şi iniţiativa, asumarea responsabilităţilor și
capacitatea de muncă în echipă şi individual.
În cadrul competenelor atitudinale, conduita etică a
formatorului, integritatea acestuia și respectarea normelor de
etică ale profesiei din care provine, dar și a normelor etice
specifice calităii de personal de instruire, reprezintă una dintre
cerinele specifice funciei de formator SNG.
Recrutarea personalului de instruire se realizează,

astfel cum am enunat în cadrul principiilor reglementării, printr-o
procedură publică și transparentă, cu aplicarea unor criterii
obiective.
Regula privind recrutarea formatorilor este cea a
procedurii de recrutare prin selecie directă. Reguli speciale sunt
aplicabile pentru recrutarea personalului de instruire propriu,
recrutarea pentru o altă specialitate decât cea pentru care a fost
numit personal de instruire și folosirea ca personal de instruire în
cadrul altei activităi decât cea pentru care a fost numit personal de
instruire.
Declanșarea procedurii de selecie de noi formatori se
aprobă de către Consiliul de conducere al Școlii, la propunerea
directorului Școlii responsabil cu activitatea departamentului în
care sunt posturile scoase la concurs. Pentru a se asigura
publicitatea procedurii, anunul privind declanșarea procedurii se
publică pe pagina de internet a Școlii și, în același timp, se
comunică instanelor și/sau parchetelor, după caz.
Persoanele interesate pot să-și depună candidaturile în
termen de 30 de zile de la publicarea anunului sau în termen de 10
zile de la anunarea procedurii, în situaii excepionale, care
reclamă urgena ocupării postului.
Printre documentele necesare înscrierii, sunt de
menionat, alături de scrisoarea de intenie și curriculum vitae, un
plan de seminar, precum și recomandarea întocmită de instanţa
sau parchetul la care funcţionează judecătorul, procurorul sau
personalul auxiliar ori alţi specialişti din cadrul instanţelor şi
parchetelor, inclusiv cu privire la respectarea normelor de etică şi
deontologie profesională, rezultată din evaluarea activităţii
profesionale (ori recomandare sau fişa de evaluare de la ultimul
loc de muncă, pentru alţi specialişti), document extrem de util în
aprecierea experienei profesionale relevante și a conduitei etice a
candidailor.
Selecia candidailor înscriși se realizează de către o
comisie de selecie formată din 5 membri, numită de către
Consiliul de conducere, din care fac parte directorul Şcolii,
directorii adjuncţi ai Şcolii, formatori ai Şcolii cu experienţă şi
rezultate bune în activitatea didactică, formatori din cadrul
departamentului de formare a formatorilor sau un specialist în
ştiinţele educaţiei (în măsura posibilităţilor).
Procedura de selecie se desfășoară în două etape. Într-o
primă etapă, comisia de selecie procedează la verificarea
admisibilităii dosarelor candidailor sub aspectul îndeplinirii
cerinei generale de îndeplinire a funciei și a depunerii
candidaturii cu respectarea cerinelor din Statut. În cea de a doua
etapă, candidaii declarai admisibili participă la un interviu în faţa
comisiei de selecţie, în cadrul căruia susin şi o prezentare
demonstrativă a unui fragment din tema de seminar pregătită
pentru selecţie.
Comisia de evaluare realizează evaluarea candidailor în
funcţie de criteriile de selecţie stabilite prin Statut, fiecare membru
al comisiei acordând un punctaj, conform fişei de evaluare
aprobată de către Consiliul de conducere. Selecţia candidaţilor se
face în ordinea descrescătoare a punctajului de evaluare obţinut
şi în limita locurilor scoase la concurs, cu condiţia obţinerii unui

punctaj minim de cel puţin 8 puncte.
Potrivit Statutului, au fost stabilite criterii generale de
selecie (derivate din cerinele specifice funciei de personal de
instruire, bazate pe cele trei tipuri de competene) și criterii
specifice de selecie, corespunzătoare postului scos la concurs
(pentru personal de instruire pentru formarea iniială, pentru
îndrumătorii de stagii practice, pentru formarea continuă și pentru
personalul de instruire propriu ).
După selectarea de către comisia de selecie, candidaii
declarai admiși vor fi supuși aprobării Consiliului de conducere al
Şcolii.
Ca etapă finală a procedurii de recrutare, numirea în
calitate de personal de instruire al SNG a candidaţilor selectaţi se
face de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, la
propunerea Consiliului de conducere.
În cazul personalului de instruire propriu, după numirea în
calitate de formator, este necesară detașarea acestuia în cadrul
Școlii, prin hotărâre a seciei corespunzătoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, în condiiile art. 58 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, cu
modificările și completările ulterioare (în cazul judecătorilor și
procurorilor), respectiv prin decizie a președintelui curii de apel ori
a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel,
în condiiile art. 56 din Legea nr. 567/2004 (în cazul grefierilor).
Prin Statut a fost introdusă și posibilitatea folosirii pentru
unele activităţi de formare iniţială sau continuă ori de formare a
formatorilor, în mod excepţional, ca personal de instruire, a altor
specialişti români sau străini, care nu au calitatea de personal de
instruire al Şcolii, în domenii de interes pentru care Şcoala nu are
numit personal de instruire sau acesta este în imposibilitate de
participare la activităţile de formare din motive obiective ori alte
situaţii speciale. Propunerea de folosire ca și formatori, în mod
excepional, a unor specialiști, este supusă aprobării Consiliului de
conducere de c ă tre directorul adjunct coordonator al
departamentului în care se va desfășura activitatea, iar ulterior
Consiliului Superior al Magistraturii.
Statutul prevede și posibilitatea folosirii formatorilor Școlii
ca personal de instruire și pentru o altă specialitate decât cea
pentru care a fost numit anterior personal de instruire în trei situaii:
(a) după absolvirea unor programe de formare a formatorilor
pentru noua specialitate, organizate de Şcoală sau prin
intermediul Şcolii; (b) după parcurgerea unei proceduri de selecţie
directă pentru noua specialitate, după anunţarea vacanţei
posturilor (făcând dovada experienei profesionale relevante în
noua specialitate și fără a mai susine interviul în faa comisiei de
selecie); (c) odată cu reînnoirea anuală a calităii de personal de
instruire, în cazul schimbării specializării activităii profesionale a
judecătorului, procurorului sau a grefierului formator, pe baza unor
dovezi privind experiena profesională relevantă în noua
specialitate.
Atribuiile personalului de instruire al Şcolii sunt
subordonate rolului Școlii Naionale de Grefieri de principal
recrutor al grefierilor şi furnizor de formare profesională iniială și
continuă a personalului auxiliar din sistemul judiciar. Potrivit
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Regulamentului de organizare şi funcţionare al Şcolii Naţionale de
Grefieri, personalul de instruire are obligaţia să asigure
desfăşurarea programelor de formare iniţială şi continuă a
grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate, a stagiilor
de practică, în conformitate cu orarul activităţii Şcolii şi a
conţinutului curricular, a programelor de formare a formatorilor,
precum şi realizarea programelor internaţionale de care
beneficiază Şcoala.
Statutul reglementează atât atribuiile cu caracter general
ale formatorilor Școlii, aplicabile întregului corp al personalului de
instruire, indiferent de tipul activităii de formare pe care o
desfășoară, cât și atribuiile specifice fiecărei categorii de personal
de instruire (pentru personalul de instruire pentru formarea iniială,
îndrumătorii de stagii practice, personalul de instruire pentru
formarea continuă și personalul de instruire propriu), atribuii
specifice care sunt derivate din atribuiile cu caracter general și
adaptate fiecărui tip de activitate de formare.
Dintre atribuiile cu caracter general ale formatorului SNG,
menionăm ca relevante următoarele: susţine cursuri, seminare,
prelegeri, dezbateri sau conferinţe în cadrul activităţii de formare
iniţială sau continuă; contribuie la elaborarea şi dezvoltarea
programelor analitice, a planului de învăţământ ori a tematicii şi
programului de formare, după caz; contribuie la identificarea şi
analiza nevoilor de formare iniţială şi continuă a personalului
auxiliar din instanţe şi parchete; participă la programe de formare a
formatorilor organizate de Şcoala Naţională de Grefieri sau prin
intermediul Şcolii cu privire la dezvoltarea programelor de
formare, cât şi la dezvoltarea aptitudinilor didactice necesare unui
formator; contribuie la elaborarea de materiale suport de curs şi a
materialelor didactice folosite de Şcoală; participă la activităţi,
programe şi proiecte de integrare europeană şi dezvoltare
instituţională; participă în comisiile de elaborare a subiectelor, de
corectare a lucrărilor şi de soluţionare a contestaţiilor la
examenele şi concursurile organizate de SNG.
Astfel cum am menionat, drepturile și îndatoririle
personalului de instruire sunt subsumate interesului major al
funcionării Școlii la standarde de calitate și al dezvoltării și
consolidării prestigiului Școlii Naionale de Grefieri.
Din această perspectivă, considerăm important să
amintim principalele îndatoriri ale formatorilor SNG: de a-şi
îndeplini cu competenţă şi corectitudine atribuţiile generale şi
specifice prevăzute de lege, Regulament şi de Statut; de a
respecta îndatoririle cu caracter administrativ stabilite prin legi,
strategii, regulamente ale SNG şi hotărâri ale Consiliului de
conducere; de a manifesta preocupare pentru pregătire ştiinţifică
individuală permanentă şi pentru perfecţionarea pregătirii
pedagogice; de a respecta normele deontologice care
guvernează profesia în care activează formatorul; de a se abţine
de la orice conduită care ar aduce atingere prestigiului Şcolii şi
calităţii de personal de instruire al Şcolii; de a nu dezvălui sau
folosi, fără acordul Şcolii, pentru alte scopuri decât cele legate
direct de exercitarea atribuţiilor de formare informaţiile sau
materialele pe care le-au obţinut în această calitate.
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În ceea ce privește drepturile personalul de instruire al
Şcolii, acesta are, în principal, următoarele drepturi: de a fi
consultat cu privire la elaborarea şi revizuirea programelor de
formare iniţială şi continuă sau cu privire la alte activităţi ale Şcolii
cu relevanţă pentru specificul activităţii; de a participa la sesiunile
de formare a formatorilor în domeniul tehnicilor pedagogice şi în
domeniul de specialitate, organizate de SNG sau prin intermediul
SNG; de a fi consultat, anual, cu privire la disponibilitatea
desfăşurării activităţii didactice pentru anul şcolar în curs; de a fi
selectat pentru a participa la seminarele de formare continuă
potrivit criteriilor de selecţie stabilite de Consiliul de conducere al
Şcolii; de a-şi desemna reprezentanţi în Consiliul de conducere al
SNG; de a fi remunerat pentru activitatea desfăşurată, conform
dispoziţiilor legale în vigoare.
Este de menionat c ă remunerarea
personalului de instruire colaborator extern pentru activitatea
desfășurată se face în conformitate cu dispoziiile care
reglementează plata cu ora a personalului de instruire (art. 19 din
Legea nr. 567/2004), în funcie de numărul de ore de seminar sau
de curs susinute, de indemnizaia brută lunară a funciei de
judecător de curte de apel și de norma didactică stabilită potrivit
legii.
Evaluarea personalului de instruire a Școlii se
realizează printr-o procedură care răspunde exigenelor de
obiectivitate și transparenă, pe baza unor criterii și indicatori
stabilii de Statut.
Indiferent de specificul activităţii desfăşurate de
personalul de instruire, activitatea acestuia este evaluată prin
prisma celor patru criterii prevăzute de Regulament: eficienţă,
calitate, integritate și obligaţia de formare profesională continuă.
Criteriile „integritate” şi „obligaţia de formare profesională
continuă” sunt evaluate potrivit unor indicatori de evaluare comuni
tuturor categoriilor de personal de instruire. Criteriile vizând
„eficienţa” şi „calitatea activităţii” personalului de instruire sunt
evaluate prin indicatori de evaluare specifici tipului de activitate de
instruire desfăşurate.
Evaluarea personalului de instruire se realizează la
sfârșitul fiecărui an școlar - în cazul formării iniiale, respectiv
anual - în cazul formării continue, de către comisii de evaluare
constituite prin hotărâre a Consiliului de conducere, în cadrul
departamentelor de formare profesională iniială și continuă. Este
important de menionat că evaluarea anuală a formatorilor pentru
formare continuă îi privește doar pe formatorii care au participat
efectiv în anul respectiv la aciunile Școlii. Pentru a stimula
implicarea cât mai multor formatori în activităile Școlii, Statutul a
prevăzut și o procedură de verificare privind participarea la
activităţile de formare continuă odată la 3 ani a tuturor formatorilor
pentru formarea continuă. Lipsa totală de disponibilitate a
formatorului (ce rezultă fie din omisiunea exprimării la începutul
fiecărui an a opţiunii de a participa la seminarele Şcolii, fie prin
refuzul efectiv de participare la acţiunile la care este solicitat, din
motive imputabile) manifestată pe parcursul a trei ani consecutivi
poate atrage revocarea acestuia din rândul formatorilor Şcolii.
Activitatea de evaluare se desfășoară prin utilizarea unor

surse de evaluare diferenţiate în funcţie de specificul activităţii de
instruire.Astfel, datele necesare activităii de evaluare pot fi culese
din: fişa de autoevaluare a formatorului; evaluarea generală
rezultată din aprecierile cursanţilor, exprimate în conţinutul
chestionarelor puse la dispoziţie de către Şcoala Naţională de
Grefieri (pentru formarea iniială) sau raportul întocmit pentru
fiecare seminar de către coordonatorul acestuia şi care cuprinde
constatările sale asupra îndeplinirii criteriilor eficienţei şi calităţii
activităţii formatorului în raport de acel seminar ( pentru formarea
continuă); constatările privind îndeplinirea criteriilor eficienţei şi
calităţii activităţii formatorului rezultate din observarea activităţii de
predare; rezultatele obţinute de către cursanţi la testele comune
de evaluare şi examenele finale (în cazul formării iniiale);
feedback-ul departamentului de formare a formatorilor asupra
calităţii activităţii desfăşurate de către formatori; materialele
didactice întocmite de către formatori, de natură a evidenţia
calitatea activităţii desfăşurate; datele statistice ale Şcolii, sub
aspectul eficienţei activităţii formatorilor; recomandarea întocmită
de instanţa sau parchetul la care funcţionează judecătorul,
procurorul sau personalul auxiliar ori alţi specialişti din cadrul
instanţelor şi parchetelor, inclusiv cu privire la respectarea
normelor de etică şi deontologie profesională, rezultată din
evaluarea activităţii profesionale sau orice alte surse de natură a
pune în evidenţă aspecte ce ţin de eficienţa şi calitatea activităţii
formatorului ori obligaţia de formare profesională continuă sau de
a reflecta respectarea de către acesta a regulilor deontologice
reclamate de calitatea sa de personal de instruire al Şcolii, dar şi a
celor care guvernează profesia unde el activează.
Rezultatul evaluării se consemnează în fișa de evaluare și
se concretizează, în funcie de punctajul obinut, într-unul din
următoarele calificative: „foarte bine” - dacă punctajul obţinut este
cuprins între 90 puncte (inclusiv) şi 100 puncte; „bine” - dacă
punctajul obţinut este cuprins între 80 puncte (inclusiv) şi 90
puncte; „satisfăcător” - dacă punctajul obţinut este cuprins între 70
puncte (inclusiv) şi 80 puncte; „nesatisfăcător” se acordă dacă
punctajul obţinut este mai mic de 70 puncte.
Personalul de instruire nemulţumit de calificativul acordat
poate face contestaţie la Consiliul de conducere în termen de 30
de zile de la comunicarea fişei de evaluare.
În cazul formatorilor care obţin calificativul nesatisfăcător,
Consiliul de conducere va propune Consiliului Superior al
Magistraturii revocarea/eliberarea din funcţia de personal de
instruire. Pentru formatorii care obţin calificativul satisfăcător,
Consiliul de conducere poate decide includerea acestora în
programe de formare a formatorilor. Obţinerea de către formator a
calificativului satisfăcător la două evaluări consecutive atrage
revocarea din calitatea de formator de către Consiliul Superior al
Magistraturii, la propunerea Consiliului de conducere.
Activitatea de evaluare a formatorilor este extrem de
importantă în revizuirea reelei de formatori a Școlii, precum și în
stabilirea nevoilor de formare a formatorilor și includerea acestora
în programe de formare a formatorilor. În acest sens, Statutul
prevede că rezultatele evaluării sunt avute în vedere pentru:
identificarea necesităţilor de formare a personalului de instruire;

procedura de selecţie pentru personalul propriu de instruire;
selecţia formatorilor pentru participarea anuală la seminarele de
formare continuă; selecţia formatorilor pentru participarea la
activităţile cuprinse în planul de învăţământ, în fiecare an şcolar,
pentru formarea iniţială; includerea personalului de instruire în
programe de formare a formatorilor; selecţia personalului de
instruire pentru participarea la activităţi, programe şi proiecte de
integrare europeană şi dezvoltare instituţională organizate de
SNG sau prin intermediul SNG; menţinerea sau prelungirea
detaşării în cadrul SNG a personalului de instruire propriu.
Pornind de la principiul meninerii în funcia de personal de
instruire doar a acelor formatori care își îndeplinesc cu
competenă și profesionalism atribuiile specifice activităii de
instruire și care păstrează cerinele de integritate pe toată
perioada exercitării funciei, Statutul reglementează și cazurile și
procedura de revocare a formatorilor.
Potrivit Statutului, revocarea personalului de instruire se
poate dispune în următoarele situaţii: (a) acordarea calificativului
satisfăcător la două evaluări consecutive ale activităţii de
instruire sau acordarea calificativului nesatisfăcător; (b)
aplicarea unor sancţiuni disciplinare, în condiţiile art. 98 - 101 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu
modificările şi completările ulterioare sau art. 84 şi urm. din Legea
nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al
instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu
modificările şi completările ulterioare, de natură să aducă atingere
statutului de formator sau prestigiului Şcolii; (c) constatarea de
abateri de la normele deontologice ale profesiei în care activează
formatorul sau de abateri de la cerinţele specifice calităţii de
personal de instruire, de natură să aducă atingere statutului de
formator sau prestigiului Şcolii; (d) lipsa de disponibilitate a
formatorului (ce rezultă fie din omisiunea exprimării la începutul
fiecărui an a opţiunii de a participa la seminarele Şcolii, fie prin
refuzul efectiv de participare la acţiunile la care este solicitat, din
motive imputabile) manifestată pe parcursul a trei ani consecutivi;
(e) refuzul repetat de a participa la diversele sesiuni de formare a
personalului de instruire organizate de către Școala Naţională de
Grefieri.
Propunerea de revocare din calitatea de formator
formulată de directorul/directorii adjunci sau comisia de evaluare
(în funcie de motivul de revocare) se înaintează spre aprobare
Consiliului de conducere, care decide asupra revocării după
înștiinarea formatorului cu privire la procedura de revocare și
prezentarea de către acesta a punctului său de vedere (dacă
consideră necesar). Decizia finală asupra revocării aparine
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care examinează
propunerea Consiliului de conducere de revocare din funcţia de
personal de instruire a formatorului.
***
Adoptarea Statutului a avut un impact pozitiv în ceea ce
privește procesul de recrutare a formatorilor Școlii, impunând
cerine suplimentare de selecie și o mai bună transparenă și
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rigoare a procedurii, și a creat cadrul necesar evaluării formatorilor
Școlii, cu efecte pozitive în ceea ce privește implicarea și
responsabilizarea formatorilor faă de activităile de formare ale
Școlii.
Procedurile de recrutare de noi formatori derulate până în
prezent potrivit Statutului, precum și analiza proceselor de
evaluare a formatorilor pentru formare iniială și continuă au
relevat însă și lacune sau necesităi de îmbunătăire a actualei
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reglementări, de aceea apare ca necesară o reevaluare şi
perfecţionare a cadrului normativ privind evaluarea formatorilor
Şcolii, precum şi a standardelor şi a procedurilor de selecţie pentru
dobândirea calităţii de formator al Şcolii Naţionale de Grefieri,
stabilite prin Statut. În acest scop, Școala Naională de Grefieri și-a
propus ca în anul 2015 să supună dezbaterii şi aprobării de către
Consiliul Superior al Magistraturii modificarea şi completarea
Statutului personalului de instruire al SNG.

Desfășurarea activităilor de formare de către
judecători. Interpretarea art.88 alin.(1) din
Regulamentul de ordine interioară al instanelor
judecătorești.
judecător Răzvan Anghel
presedinte Secia I Civilă a Curii deApel Constana
formator în cadrul Institutului Naional al Magistraturii și Școlii Naionale de Grefieri.

Formarea profesională continuă a magistrailor constituie
o premisă importantă a calităii actului de justiie, indisolubil legată
de independena și eficiena sistemului judiciar1. O premisă a
calităii actului de justiie o constituie și formarea profesională
continuă a grefierilor.
În perioada recentă programele de formare profesională
continuă a magistrailor și grefierilor s-au dezvoltat semnificativ,
fiind completate cu activităi de formare derulate în cadrul unor
programe cu finanare externă derulate de Consiliul Superior al
Magistraturii prin Institutul Naional al Magistraturii și Școala
Naională de Grefieri.
Această dezvoltare a programelor de formare
profesională continuă este în acord cu Opinia nr.4 a Consiliului
Consultativ al Judecătorilor Europeni.
În activitatea de formare profesională continuă a
magistrailor și grefierilor este foarte importantă implicarea, pe
lângă formatorii cu normă întreagă din cadrul Institutului Naional
al Magistraturii și Școlii Naionale de Grefieri, a formatorilor
colaboratori care au calitatea de magistrai. Aceștia pot asigura un
pronunat caracter practic activităii de formare raportat la nevoile
curente de formare determinate de activitatea desfășurată în
instane și parchete.
Dar, în cazul unor activităi de formare continuă
desfășurate de judecători, care presupun în multe cazuri
deplasarea în alte localităi, nu este posibilă și prezena
parială în cursul zilei la instană.
Ca urmare, problema care se pune, în contextul stabilirii
unui program flexibil pentru judecători, este dacă un judecător
care are și calitatea de formator în cadrul Institutului Naional al
Magistraturii sau Școlii Naionale de Grefieri sau de expert în
cadrul programelor cu finanare externă pentru justiie derulate de
Consiliul Superior al Magistraturii poate desfășura activităile de
formare în zile lucrătoare fără ca absena sa de la instană să fie
considerată nejustificată cu condiia de a nu absenta de la
1

activităile de judecată în care este programat sau de la
deliberările necesare soluionării cauzelor atunci când
pronunarea hotărârii a fost amânată și de a încunoștina
conducerea instanei pe baza invitaiei primite.
Astfel, într-o primă abordare a problemei, cu caracter
incidental, în cuprinsul Hotărârii nr. 1144/2009 a Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii s-a arătat că remunerarea judecătorului se
face pentru activitatea desfășurată iar nu în acord cu timpul lucrat iar
programul acestuia trebuie să fie unul flexibil și s-a subliniat că în
concepia Legii nr.303/2004 constituie abatere disciplinară numai
absena nejustificată în mod repetat de la serviciu.
În acord cu această opinie, ulterior, în art.88 al.1 din
Regulamentul de ordine interioară al instanelor judecătorești s-a
stabilit regula că programul judecătorului este unul flexibil, putând
să difere de cel al instanei2.
În legătură cu acest text, prin Hotărârea de principiu a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1237/2013 s-a
stabilit, între altele, că judecătorul trebuie să aibă o prezenă
zilnică la instană, chiar dacă nu pentru 8 ore și nu poate absenta
de la diferite activităi în care este implicat, în special de la
ședinele de judecată în care este planificat.
Este relevant în acest sens că tot în Hotărârea de
principiu a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.1237/2013 s-a stabilit că judecătorul poate desfășura
activităi didactice respectând activităile specifice funciei de
judecător.
Dar, așa cum s-a arătat, în cazul unor activităi de formare
continuă desfășurate de judecător, care presupun în multe cazuri
deplasarea în alte localităi, nu este posibilă și prezena parială în
cursul zilei la instană așa cum este posibil în general în cazul
activităilor universitare care se desfășoară de obicei în aceeasi
localitate.
Ca urmare, în cazul desfășurării unor activităi de formare,
respectarea activităilor specifice funciei ar trebui limitată la
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participarea judecătorului la ședinele de judecată în care este
programat sau la deliberările necesare soluionării cauzelor atunci
când pronunarea hotărârii a fost amânată.
În acest sens, trebuie avute în vedere următoarele
aspecte:
Numirea formatorilor atât pentru Institutul Naional al
Magistraturii cât și pentru Școala Naională de Grefieri de face prin
hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii potrivit
art.108 din Legea nr. 304/2004, art. 43 din Regulamentul
Institutului Naional al Magistraturii (HCSM nr.127/2007), art.34
din Legea nr. 31772004 și HCSM nr.613/2007, respectiv potrivit
art.18 din Legea nr. 567/2004.
De asemenea, programele de formare profesională
continuă a magistrailor respectiv a grefierilor sunt aprobate prin
hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii în
conformitate cu art.37 alin.(3) din Legea nr. 303/2004 respectiv
art.30 alin.(2) din Legea nr. 567/2004.
În plus, în mod constant, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a statuat că judecătorii pot participa în calitate de
experi în cadrul programelor cu finanare externă pentru justiie3,
reinând că „este necesară participarea unor practicieni de drept
român, a căror experienă este valoroasă pentru însușirea atât a
cunoștinelor teoretice, cât mai ales, a celor de practică judiciară”.
Participarea în calitate de expert în cadrul acestor
programe se face în baza unor contracte semnate cu Consiliul
Superior al Magistraturii.
Situaia este similară și în cazul participării magistrailor în
cadrul unor comisii de concurs constituite prin hotărâre a
Consiliului Superior al magistraturii.
Rezultă astfel că, activitatea de formator și cea de expert
în cadrul programelor cu finanare externă pentru justiie
(constând tot în activităi de formare) se constituie în realitate în
atribuii de serviciu stabilite de către Consiliul Superior al
Magistraturii prin hotărâri adoptate de Plen și se desfășoară în
interesul sistemului judiciar.
În acest sens s-a pronunat Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii în ședina din data de 17 aprilie 2008 referitor la
Punctul de vedere al Direciei legislaie, documentare și
contencios nr.26195/1154/2007, privind solicitarea Ministerului
Justiiei, referitor la plata drepturilor salariale ale judecătorilor și
procurorilor care desfășoară activitate de formator la Institutul
Naional al Magistraturii și Școala Naională de Grefieri (lucrarea
nr. 3065/1154/2008).
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S-a reinut cu acea ocazie că punctul de vedere al
Consiliului Superior al Magistraturii este „în sensul că judecătorii și
procurorii care participă la activităile organizate de Institutul
Naional al Magistraturii (comisii de examinare, activităi de
formare profesională etc.) se află în exercitarea unor atribuii în
folosul sistemului judiciar. În aceste condiii, inând cont de faptul
că aceste activităi se desfășoară suplimentar activităii specifice
profesiei de judecător și procuror se impune remunerarea
corespunzătoare”.
Pe de altă parte, absena din cadrul instanei sau
parchetului pe perioada desfășurării activităilor de formare nu
înlătură obligaia magistrailor de a-și îndeplini obligaiile de
serviciu pentru care se cuvine acordarea indemnizaiei de
serviciu, în special participarea la activităile de judecată în care
sunt programai, activităile de formare care implică deplasarea în
altă localitate și absena de la instană urmând a fi efectuate în zile
în care nu sunt planificate activităi de judecată.
Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.1218/06.11.2014 s-au stabilit următoarele:
„Judecătorul care are și calitatea de formator în cadrul
Institutului Naional al Magistraturii sau Școlii Naionale de Grefieri
ori de expert în cadrul programelor cu finanare externă pentru
justiie derulate de Consiliul Superior al Magistraturii poate
desfășura activităile de formare în zile lucrătoare, în timpul
programului de activitate al instanei. În cazul în care activităile de
formare prevăzute la alin.(1) nu permit prezena judecătorului și la
sediul instanei, acesta poate să nu se prezinte la instană în zilele
în care desfășoară activitatea de formare, fără ca absena să fie
considerată nejustificată. În situaiile de ala alin. (1) și (2),
judecătorul are obligaia de a-și planifica și realiza activitatea de
formare astfel încât să respecte toate celelalte obligaii care îi revin
potrivit art. 1 din Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr.1237 din 19 noiembrie 2013”.
În motivarea hotărârii, s-a subliniat importana participării
judecătorilor în calitate de formatori la activităile de formare
precum și faptul că măsura activităii judecătorului nu este dată de
prezena în instană ci de desfășurarea activităi în mod egal cu
ceilali colegi, în contextul unui volum de activitate echilibrat
asigurat de procedura repartizării cauzelor spre soluionare.
16.01.2015

modificat prin Hotărârea Plenului CSM nr. 1080/2013 (publicată în Monitorul Oficial br.684/07.11.2013);
la data de 22.03.2007, la 05.03.2009 și prin Hotărârile nr.261/2008 si 103/2010; în ședina Plenului CSM din16.10.2014 referitor la Punctul de vedere al Direciei legislaie,
documentare și contencios nr. 20700/2014 cuprivire la solicitarea Unităii de Management al Proiectelor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaie și
Justiie;
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Consideraii asupra rolului Consiliului Superior
al Magistraturii în reechilibrarea
schemelor de personal ale instanelor
Judecător Roxana Ioana PETCU
Direcţia resurse umane şi organizare

”Potrivit prerogativelor conferite de lege, Consiliul
Superior al Magistraturii reprezintă, alături de curile de apel și de
Ministerul Justiiei, unul dintre actorii principali implicai în
asigurarea unei bune organizări și funcionări a instanelor
judecătorești.
Astfel, în conformitate cu dispoziiile art. 37 litera b) din
Legea nr. 317/2014 privind Consiliul Superior al Magistraturii
republicată, cu modificările și completările ulterioare, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii aprobă măsurile pentru
suplimentarea sau reducerea numărului de posturi pentru instanţe
şi parchete.
În ultimii ani, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii
a existat o preocupare constantă în vederea reechilibării
schemelor de personal, pentru rezolvarea situaiilor dificile cu care
se confruntau unele instane. Astfel, statistica ultimilor ani a
demonstrat avantajele recurgerii la procedura redistribuirii, fiind
reflectate în cifre scăderea încărcăturii pe judecător la instanele
excesiv de aglomerate și creșterea calităii actului de justiie.
Necesitatea finalizării procesului de reorganizare a
instanelor și parchetelor este semnalată de Comisia Europeană
încă din 2011. Ultimul Raport de ară dat publicităii în luna ianuarie
2015 constată în continuare problema unui volum de lucru excesiv
în anumite instane și parchete, problemă exacerbată de
incertitudini în ceea ce privește impactul codurilor. Se subliniază
că este important să se analizeze problema cu care sistemul se
confruntă de mai mult timp a reechilibrării resurselor disponibile.
Totuși, nu de puine ori, în urma unor redistribuiri de la o
instană la alta, au existat nemulumiri în rândul instanelor ale
căror scheme au fost reduse, invocându-se, în general, o lipsă a
transparenei procedurilor Consiliului și o insuficientă analiză a
situaiei concrete a acelor instane.
În vederea asigurării unei reale transparene a activităii
Consiliului, dar și pentru evidenierea existenei unor criterii
obiective de reechilibrare a schemelor de personal, s-a apreciat
util a se stabili o procedură de urmat constantă și previzibilă în
situaia în care unele posturi vacante sunt transferate în schemele
altor instane.
În ședina din data de 22 septembrie 2014 a Comisiei nr. 2
- ”Eficientizarea activităii Consiliului Superior al Magistraturii și a

instituiilor coordonate; Parteneriatul cu instituiile interne și
societatea civilă” s-a apreciat că, pentru viitor, se impune
consultarea instanelor atunci când se solicită modificarea
schemelor de personal.
Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că ocuparea unor
posturi poate avea loc destul de rapid, având în vedere că cererile
de transfer se pot soluiona chiar și în fiecare lună raportat la
procedurile derulate de Consiliu, astfel că există posibilitatea ca,
până la finalizarea corespondenei cu instana vizată de
reducerea schemei de personal, postul să ajungă să fie ocupat în
procedura de transfer.
Prin Hotărârea nr.1133/21.10.2014, Secia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat
procedura de urmat în vederea redistribuirii de posturi de
judecători.Astfel, urmează a se parcurge următoarele etape:
1. Stabilirea, la începutul fiecărui an, a listei instanelor la
care se pot reduce schemele de judecători, în funcie de criteriile
avute în vedere și până în prezent în practica Consiliului, potrivit
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1114/2013, astfel:
- raportarea la volumul de activitate și încărcătura pe
schemă aferente anului anterior
- excluderea din analiză a judecătoriilor cu o schemă de
cel mult 3 posturi de judecător, pentru păstrarea unui număr de

71

MANAGEMENT JUDICIAR

judecători care să asigure soluionarea incidentelor procedurale,
dar și pentru respectarea principiului repartizării aleatorii a
cauzelor;
- excluderea din analiză a tribunalelor cu o schemă de
maximum 10 posturi, pentru aceleași motive (presupunând
existena unui minimum de 2 secii și minimum 5 judecători în
fiecare secie pentru se da posibilitatea creării a minimum 2
complete de recurs). De asemenea, se impune, la acest nivel de
jurisdicie, respectarea atât a principiului repartizării aleatorii, cât și
a principiului specializării judecătorilor.
- reducerea schemelor de la instanele care au o
încărcătură pe schemă mai mică cu peste 100 de dosare faă de
media de referină (media la nivel naional pentru fiecare grad de
jurisdicie).
- pentru tribunale se are în vedere volumul de activitate
rezultat din raportarea dosarelor nou intrate la numărul de
judecători pe schemă, fără a se avea în vedere adiionările
rezultate din judecata în căi de atac.
- excluderea curilor de apel din această analiză. O
propunere de redistribuire eficientă nu poate ignora perspectivele
reale de vacantare a unor posturi de judecător propuse a fi
redistribuite. Or, la nivelul curilor de apel, perspectiva vacantării
este foarte îndepărtată.
Secia pentru judecători a hotărât, totodată, ca stabilirea
listei instanelor de la care se pot reduce posturi să se aprobe după
consultarea instanelor, această operaiune urmând a fi efectuată
semestrial.
2.Indisponibilizarea postului vacant în vederea analizării
situaiei pentru o perioadă de maxim o lună.
3. Stabilirea unui termen de recomandare de cel mult o
lună de la momentul indisponibilizării postului până la acordarea
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avizului conform pentru reducerea schemei sau, după caz, până la
revizuirea, de către Plen, a măsurii de indisponibilizare.
4. Analiza situaiei instanei de la care se propune
reducerea schemei, cu consultarea instanei vizate.
În cadrul acestei etape se vor solicita puncte de vedere de
la instana vizată, de la curtea de apel în raza căreia se află
această instană, fiind întocmit ulterior un material cu propuneri
corespunzătoare, în raport de situaia concretă a acelei instane.
5. Reducerea schemei sau revenirea asupra măsurii de
indisponibilizare, în funcie de rezultatul analizei efectuate în
etapa a 3-a.
În şedinţa din data de 11 decembrie 2014, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât înfiinţarea unui grup
de lucru constituit din reprezentanţi ai Consiliului Superior al
Magistraturii şi ai Ministerului Justiţiei în care să se analizeze
procedura de redistribuire a posturilor de judecător din schemele
instanţelor judecătoreşti.
Pentru primul semestru al anului 2015, prin Hotărârea nr.
253/19.03.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, a
aprobat lista instanelor de la care se pot reduce posturi în vederea
redistribuirii, a dispus indisponibilizarea posturilor ce pot fi
redistribuite pe un termen de o lună, precum și emiterea de
circulare către instane în vederea realizării analizei situaiei
concrete. Plenul a aprobat, de asemenea, lista instanelor la care
este necesară suplimentarea schemelor.
În prezent, procedura de redistribuire a posturilor se află în
etapa a 4 -a, grupul de lucru interinstituional urmând a analiza în
concret situaia instanelor implicate în procedura de redistribuire
în raport și de datele comunicate de curile de apel.”

Distribuirea celor 92 de posturi de personal
auxiliar de specialitate alocate suplimentar
prin Hotărârea de Guvern nr. 1063/2014
Judecător Elena PĂUN
Direcţia Resurse Umane şi Organizare - Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti
Judecător Liliana IORGULESCU
Direcţia Resurse Umane şi Organizare - Biroul concursuri

Unul dintre obiectivele constante ale Consiliului Superior
al Magistraturii l-a reprezentat îmbunătăirea politicii de resurse
umane, cu luarea în considerare a impactului Noilor coduri
adoptate în materie civilă şi penală în ceea ce priveşte volumul de
activitate al instanţelor judecătoreşti.
Potrivit Memorandumului “Pregătirea sistemului judiciar
pentru intrarea în vigoare a noilor Coduri. Evaluarea situaţiei
actuale. Plan de măsuri”, aprobat în şedinţa Guvernului din data
de 26.10.2012, pentru perioada 2013-2015, s-a prevăzut
necesitatea suplimentării schemelor instanţelor judecătoreşti cu
414 posturi de judecător şi 604 posturi de personal auxiliar de
specialitate, din care 150 de posturi de judecător şi 200 de posturi
de personal auxiliar de specialitate pentru anul 2014
Prin H.G. nr. 1.063/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la
Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Justiţiei, s-a suplimentat numărul
posturilor alocate instanţelor judecătoreşti cu 92 de posturi de
personal auxiliar de specialitate.
Propunerile de distribuire a celor 92 de posturi de personal
auxiliar de specialitate au făcut obiectul analizei Grupului de lucru
interinstituţional CSM - MJ pentru instanţe, constituit la nivelul
Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul Grupului
interinstituţional CSM-MJ pentru instanţe s-au formulat propuneri
concrete de distribuire pe categorii de posturi (grefier cu studii
superioare juridice, respectiv grefier arhivar/registrator ), atât pe
grade de jurisdicţie, cât şi în cadrul fiecărui grad de jurisdicţie.
Având în vedere analiza efectuată în cadrul Grupului de
lucru interinstituţional, s-a apreciat că este oportun ca 65 de
posturi din cele 92 suplimentate să fie alocate grefierilor de şedinţă
cu studii superioare juridice, iar 27 de posturi să reprezinte posturi
de grefieri arhivari/registratori(în considerarea atribuţiilor comune,
potrivit Regulamentului de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti), conform necesităţilor instanţelor.
Criteriile reţinute în procedura de distribuire a celor 65 de
posturi de grefier cu studii superioare juridice au vizat:
1. volumul de activitate rezultat din datele statistice
aferente semestrului I 2014, având în vedere că aceste

date au reflectat şi intrarea în vigoare a noilor coduri în
materie civilă şi penală, prin raportatre la dosarele nou
intrate, fără a se avea în vedere stocul existent;
2. raportarea volumului de activitate la numărul de posturi
de grefier alocat instanţelor de acelaşi grad, cu luarea în
considerare şi a gradului de complexitate, având în
vedere încărcătura pe schemă (posturi de grefier cu
studii medii şi grefieri cu studii superioare) şi nu posturile
efectiv ocupate;
3. în subsidiar, analizarea raportului grefier/judecător, în
cadrul fiecărui grad de jurisdicţie.
Referitor la distribuirea celorlalte 27 de posturi de grefier
arhivar/registrator, ţinând cont de specificul activităţii acestei
categorii de personal, a fost avut în vedere vedere exclusiv criteriul
volumului de activitate raportat la dosarele nou intrate.
În concret, schemele curţilor de apel au fost suplimentate
cu 7 posturi de grefier cu studii superioare juridice şi 3 posturi de
grefier arhivar/registrator, schemele tribunalelor au fost
suplimentate cu 21 de posturi de grefier cu studii superioare
juridice şi, 6 posturi de grefier arhivar/registrator iar schemele
judecătoriilor cu 37 de posturi de grefier cu studii superioare
juridice şi 18 posturi de grefier arhivar/registrator
În conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (1) din Legea
nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, statele de funcţii şi de
personal pentru curţile de apel, tribunale, tribunale specializate,
judecătorii şi parchete se aprobă, cu avizul conform al Consiliului
Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiţiei.
În lipsa unor reglementări distincte, modificarea statelor
de funcţii şi de personal ale instanţelor urmează aceeaşi
procedură.
Având în vedere criteriile stabilite pentru distribuirea
posturilor de personal auxiliar de specialitate, precum şi
dispoziţiile menţionate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
prin Hotărârea nr. 1356/11.12.2014, a acordat avizul conform
pentru suplimentarea schemelor unor instanţe, prin distribuirea
celor 92 de posturi de personal auxiliar de specialitate, alocate
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prin Hotărârea de Guvern nr. 1.063/2014, conform propunerilor
formulate de Grupul interinstituţional CSM - MJ pentru instanţe.
Procesul de distibuire a celor 92 de posturi de personal
auxiliar de specialitate, alocate suplimentar prin H.G. nr.
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1.063/2014 pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Justiţiei, a fost finalizat în anul 2014, prin emiterea
Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 4618/C/19.12.2014.

Încetarea mandatului de membru ales în colegiul de
conducere al instanţei, odată cu desemnarea ca
judecător de supraveghere a privării de libertate
Judecător Iuliana CORCOVEANU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Prin Hotărârea nr. 103 din 26 ianuarie 2015, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat că mandatul de
membru ales în colegiul de conducere încetează odată cu
desemnarea ca judecător de supraveghere a privării de libertate,
dacă desemnarea în această calitate se realizează pe o perioadă
mai mare de 3 luni, stând drept temeiuri art. 9 alin. (1) teza a II-a din
Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 21
alin. (12) din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările
ulterioare.
În interpretarea dispoziţiilor art. 21 alin. (12) din
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, în
corelaţie cu art. 4 din Regulamentul privind organizarea activităţii
judecătorului de supraveghere a privării de libertate, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
89/2014, pentru a lămuri dacă mandatul de membru ales în
colegiul de conducere al instanţei încetează odată cu desemnarea
ca judecător de supraveghere a privării de libertate, Plenul a avut
în vedere următoarele argumente:
Potrivit art. 8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 254/2013,
„preşedintele curţii de apel în a cărei rază teritorială funcţionează
un penitenciar, un centru de reţinere şi arestare preventivă, un
centru de arestare preventivă, un centru educativ ori un centru de
detenţie desemnează, anual, unul sau mai mulţi judecători de
supraveghere a privării de libertate, de la instanţele din raza curţii
de apel”. În aceleaşi condiţii, preşedintele curţii de apel
desemnează „unul sau mai mulţi judecători supleanţi, care îşi vor
exercita atribuţiile de supraveghere a executării pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate pe durata imposibilităţii exercitării
acestora de către judecătorul titular”.
De asemenea, în conformitate cu art. 9 alin. (1) teza a II-a
din aceeaşi lege, „pe durata exercitării atribuţiilor privind
supravegherea executării pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate, judecătorii nu pot desfăşura alte activităţi la instanţa din
cadrul căreia au fost desemnaţi”.
Interdicţia reglementată la art. 9 alin. (1) teza a II-a din
Legea nr. 254/2013 a fost preluată şi în art. 4 din Regulamentul

privind organizarea activităţii judecătorului de supraveghere a
privării de libertate.
Acelaşi articol din Legea nr. 254/2013 enumeră atribuţiile
judecătorului de supraveghere a privării de libertate şi prevede, în
alin. (6), faptul că administraţia penitenciarului sau, după caz, a
centrului de reţinere şi arestare preventivă, centrului de arestare
preventivă, centrului educativ şi centrului de detenţie pune la
dispoziţia judecătorului un spaţiu amenajat, a cărui dotare cu
mijloacele materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a
activităţii este asigurată de Ministerul Justiţiei.
Astfel, judecătorul de supraveghere a privării de libertate
controlează asigurarea legalităţii în executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate, prin exercitarea atribuţiilor stabilite
de această lege şi exercită următoarele atribuţii administrative şi
administrativ-jurisdicţionale: soluţionează plângerile deţinuţilor
privind exercitarea drepturilor prevăzute de lege, plângerile privind
stabilirea şi schimbarea regimurilor de executare a pedepselor şi a
măsurilor educative privative de libertate, plângerile deţinuţilor
privind aplicarea sancţiunilor disciplinare, participă la procedura
refuzului de hrană, participă, în calitate de preşedinte, la şedinţele
comisiei pentru liberare condiţionată şi exercită orice alte atribuţii
prevăzute de aceeaşi lege. Atribuţiile administrativ-jurisdicţionale
se exercită în cadrul procedurilor speciale prevăzute în această
lege şi se finalizează printr-un act administrativ-jurisdicţional,
denumit încheiere.
În sfârşit, în exercitarea atribuţiilor sale, judecătorul de
supraveghere a privării de libertate poate audia orice persoană,
poate solicita informaţii ori înscrisuri de la administraţia locului de
deţinere, poate face verificări la faţa locului şi are acces la dosarul
individual al deţinuţilor, la evidenţe şi orice alte înscrisuri sau
înregistrări necesare pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de
lege.
Privind atât prin prisma atribuţiilor conferite, cât şi a
spaţiului pus la dispoziţie, devine fără echivoc faptul că judecătorul
de supraveghere a privării de libertate îşi desfăşoară activitatea în
afara instanţei de la care a fost desemnat. Aceasta, împreună cu
specificul atribuţiilor pe care le exercită, au justificat interdicţia de a
desfăşura alte activităţi la instanţa din cadrul căreia a fost
desemnat.
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Dat fiind că desemnarea judecătorului de supraveghere a
privării de libertate se face pe durata unui an calendaristic - art. 8
alin. (1) din Legea nr. 254/2013 - rezultă că interdicţia este
incidentă în tot acest interval de timp.
În acelaşi timp, Plenul a constat că, în conformitate cu
dispoziţiile art. 21 alin. (12) din Regulamentul de ordine interioară
al instanţelor judecătoreşti, „calitatea de membru al colegiului de
conducere încetează, după caz, la expirarea mandatului, prin
demisie, revocare din funcţie, promovare, delegare, detaşare sau
transfer la altă instanţă, parchet ori instituţie, delegare sau numire
în funcţia de preşedinte al acelei instanţe sau prin imposibilitatea
exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni, precum şi
prin deces”.
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Întrucât calitatea de membru al colegiului de conducere
încetează prin imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă
mai mare de 3 luni, iar imposibilitatea desfăşurării acestor atribuţii
de către judecătorul desemnat cu supravegherea acoperă
perioada unui an de zile, Plenul a considerat că, în ipoteza
analizată, devin incidente prevederile art. 21 alin. (12) din
Regulament, în conformitate cu care calitatea de membru al
colegiului de conducere încetează prin imposibilitatea exercitării
atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3 luni.
Sub acest aspect, în condiţiile în care dispoziţia
regulamentară nu face nicio distincţie, imposibilitatea exercitării
atribuţiilor poate decurge şi dintr-o prevedere expresă a legii, aşa
cum a fost cazul în ipoteza analizată.

Durata mandatului membrului colegiului
de conducere al unei instanţe ales în locul
unui membru al cărui mandat a încetat înainte
de termenul de 3 ani
Procuror Loredana BĂLĂNOIU
Direcţia legislaie, documentare şi contencios

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii are atributul de
a aproba Regulamentul de ordine interioară al instanţelor
judecătoreşti şi de a asigura interpretarea unitară a acestuia de
către instanţele naţionale.
Prin Hotărârea nr. 1114 din 16.10.2014, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a stabilit că expirarea mandatului unuia
sau a unora dintre membrii colegiului de conducere de la instanţe
şi parchete nu poate constitui motiv de încetare a mandatului unui
alt membru, înaintea expirării pentru acesta din urmă a mandatului
de 3 ani, prevăzut de lege.
La adoptarea hotărârii menţionate Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a avut în vedere următoarele
considerente:
Analizând problema juridică supusă analizei, s-a
constatat că nici Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi nici
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, nu prevăd expres dacă membrul nou ales în colegiul de
conducere va exercita un nou mandat de 3 ani, cu începere de la
data alegerii sale sau va ocupa această funcţie până la data la
care ar fi urmat să expire mandatul membrului pe care îl
înlocuieşte.
În aceste condiţii, pornind de la faptul că prevederile art.
49 alin. (2) din Legea nr. 304/2004, care reglementează
componenţa colegiilor de conducere de la nivelul diferitelor
instanţe utilizând sintagma „judecători aleşi pe o perioadă de 3
ani”, nu disting între membrii aleşi care pot să îşi exercite mandatul
pe întreaga durată a sa şi membrii aleşi înlocuitori, Plenul a reţinut
că durata mandatului noului membru ales, care îl înlocuieşte pe cel
aflat în imposibilitate de a mai exercita această calitate până la
expirarea duratei mandatului, este de 3 ani. Potrivit acestor
dispoziţii legale, colegiile de conducere sunt formate dintr-un
număr impar de membri şi au următoarea componenţă:
a) la curţile de apel şi tribunale: preşedintele şi 6
judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în adunarea
generală a judecătorilor;

b) la tribunale specializate şi judecătorii: preşedintele şi 2
sau 4 judecători, aleşi pe o perioadă de 3 ani în
adunarea generală a judecătorilor.
Conform art. 96 alin. (3) din aceeaşi lege, dispoziţiile art.
49 alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în cazul colegiilor de
conducere constituite la nivelul parchetelor.
În consecinţă, împrejurarea că a expirat mandatul
celorlalţi membri ai colegiului nu poate constitui motiv de încetare
a mandatului unui alt membru, înaintea perioadei de 3 ani,
prevăzute de lege. În acest sens, în cuprinsul dispoziţiilor art. 49
alin. (2) din Legea nr. 304/2004, legiuitorul nu face referire la
durata mandatului colegiului de conducere în ansamblul său, ci la
durata mandatului membrilor săi, fiind utilizată sintagma
„judecători aleşi pe o perioadă de 3 ani.”
Prin urmare, aceste dispoziţii legale limitează la 3 ani
durata mandatului judecătorilor şi procurorilor care compun
colegiul de conducere, iar nu pe cea a colegiului în ansamblul său.
Această concluzie este susţinută şi de faptul că actele
normative care reglementează modul de constituire, componenţa
şi atribuţiile colegiului de conducere - Legea nr. 304/2004 şi
Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti - nu
stabilesc o singură dată pentru începerea mandatului pentru toţi
membrii acestuia, ca în cazul membrilor Parlamentului [Deputaţii
şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a
Camerei din care fac parte, sub condiţia validării alegerii şi a
depunerii jurământului. Jurământul se stabileşte prin lege
organică - art. 70 alin. (1) din Constituţia României].
Totodată, colegiul de conducere nu este un organ colegial
a cărui schimbare să fie necesară prin reînnoirea concomitentă a
tuturor membrilor săi, aşa cum este cazul Parlamentului României
[Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii
legale a Camerelor nou alese - art. 70 alin. (2) din Constituţia
României].
Pe de altă parte, Plenul a considerat că aceeaşi concluzie
este sprijinită şi de argumente de oportunitate, cum ar fi frecvenţa
situaţiilor în care mandatul încetează înainte de expirarea duratei
acestuia (promovare, delegare, numirea în funcţia de preşedinte
al unei instanţe sau conducător al unui parchet, detaşare sau
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transfer la altă instanţă sau instituţie, demisie, revocare, deces şi
imposibilitatea exercitării atribuţiilor pe o perioadă mai mare de 3
luni), situaţii care impun organizarea de adunări generale în mod
repetat.
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1114/.2014 a fost publicată pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii. De asemenea, hotărârea a fost
comunicată instanţelor.
În ceea ce priveşte aplicabilitatea în timp a Hotărârii nr.
1114/.2014, în şedinţa din data de 12 ianuarie 2015, Comisia nr. 1 „Independenţa şi responsabilizarea justiţiei, eficientizarea
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activităţii acesteia şi creşterea performanţei judiciare; integritatea
şi transparenţa sistemului judiciar” de la nivelul Consiliului
Superior al Magistraturii a reţinut că Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 1114/2014 produce efecte începând
cu data de 11 noiembrie 2014, când a fost publicată pe pagina de
internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Totodată, Comisia a apreciat că această hotărâre nu
afectează valabilitatea alegerilor organizate înainte de data de 11
noiembrie 2014, sub imperiul interpretării date de Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii în şedinţa din data de 25
septembrie 2008.

Unele aspecte privind reînvestirea în funcţii de
conducere a grefierilor care au ocupat o astfel de
funcţie anterior modificărilor aduse Legii nr. 567/2004
Andreea APOPEI,
Consilier juridic asimilat judecătorilor şi procurorilor
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

Printr-o notă a Direcţiei Legislaţie, documentare şi
contencios a fost supusă analizei Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii problematica reînvestirii în funcţii de conducere a
grefierilor care au ocupat o astfel de funcţie anterior modificărilor
aduse Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de
specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul
Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea nr. 17/2006.
Analizând problematica supusă analizei, Plenul a
constatat că una din modificările aduse prin Legea nr. 17/2006 a
privit modalitatea de a accede într-o funcţie de conducere a
personalului auxiliar de specialitate. Astfel, art. 45 alin. (1)
prevedea, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2006, că
„Promovarea în funcţii de conducere - de prim-grefier, de grefierşef sau de informatician-şef - se face de colegiul de conducere al
instanţei sau parchetului, după caz, pe baza candidaturilor
depuse, a unui proiect de îmbunătăţire a activităţii personalului
auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor
de pe lângă acestea şi a unui interviu. Pentru promovarea în
funcţia de informatician-şef la curţi de apel şi tribunale, respectiv la
parchetele de pe lângă aceste instanţe, la şedinţa colegiului de
conducere participă şi un reprezentant al compartimentului de
specialitate informatică din cadrul Ministerului Justiţiei, respectiv
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care
verifică aptitudinile profesionale ale candidaţilor, necesare
implementării Strategiei de informatizare a sistemului judiciar”.
Potrivit textului de lege în vigoare, „Promovarea în funcţii
de conducere de prim-grefier, de grefier-şef, grefier şef secţie sau
de grefier informatician-şef se face prin concurs de verificare a
pregătirii profesionale şi a aptitudinilor manageriale ale
candidaţilor. Concursul se organizează la nivelul curţilor de apel, al
parchetelor de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie sau la Direcţia Naţională Anticorupţie, în baza
regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii”.
De asemenea, anterior modificării prin Legea nr. 17/2006,
art. 46 alin. (1) prevedea că „Numirea în funcţia de prim-grefier sau

grefier-şef se face pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea
reînvestirii, prin decizie a preşedintelui curţii de apel sau a
procurorului general al parchetului de pe lângă această instanţă”.
Potrivit textului de lege în vigoare, „Numirea în funcţia de primgrefier, grefier-şef, grefier şef secţie se face pentru o perioadă de 5
ani, cu posibilitatea reinvestirii o singură dată, prin decizie a
preşedintelui curţii de apel sau a procurorului general al
parchetului de pe lângă această instanţă”.
În strânsă legătură cu problematica reînvestirii în funcţiile
de conducere, art. 46 alin. (11) din Legea nr. 567/2004 prevede, în
prezent, că „În cazul în care nu sunt candidaţi care să întrunească
condiţiile prevăzute de lege pentru prezentarea la concurs, prin
derogare de la dispoziţiile alin. (1), persoanele numite în funcţiile
de prim-grefier, grefier-şef, grefier şef secţie pot fi reînvestite în
funcţie, pe durata a încă unui mandat, prin decizie a preşedintelui
curţii de apel sau a procurorului general al parchetului de pe lângă
această instanţă”.
Ceea ce diferă faţă de vechea reglementare este
procedura de numire în funcţiile de conducere a personalului
auxiliar de specialitate, instituindu-se, totodată, şi o limitare a
numărului de mandate.
Principiul neretroactivităţii legii, care în România are
valoare constituţională odată cu adoptarea Constituţiei din anul
1991, impune cerinţa potrivit căreia legea nu poate dispune pentru
trecut, ea „nu poate statua ex post factum”, adică nu poate reveni
asupra unui fapt împlinit. În virtutea acestui principiu, legea nouă
nu poate afecta situaţia mandatului funcţiei de conducere, a cărui
exercitare a început sub imperiul legii vechi.
Prin urmare, Plenul a apreciat că un mandat care - potrivit
legii sub imperiul căreia a fost dobândit - nu este grevat de o
interdicţie ulterioară referitoare la condiţiile de reinvestire în
funcţie, nu ar putea dobândi un asemenea caracter prin efectul
intrării în vigoare a unei legi noi, care prevede posibilitatea
reinvestirii o singură dată.
În aplicarea principiului neretroactivităii, Plenul a
considerat că delimitarea sferei de aplicare a interdicţiei prevăzute
la art. 46 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 nu se poate face decât
prin raportare la mandatele a căror exercitare a început sub
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imperiul legii care a reglementat această interdicţie, respectiv doar
prin raportare la mandatele care au început după data intrării în
vigoare a Legii nr. 17/2006.
De asemenea, legea posterioară nu poate atinge dreptul
născut sub imperiul legii anterioare, deoarece ar însemna ca legea
nouă sa fie aplicată retroactiv, contrar prevederilor art. 15 alin. (2)
din Constituţie şi cerinţelor legate de asigurarea stabilităţii
raporturilor juridice. Fără retroactivitate, noua lege nu poate
desfiinţa modalitatea în care legea anterioară a constituit dreptul
respectiv, aceasta modalitate fiind supusă regulii tempus regit
actum.
Aşadar, pentru grefierii care şi-au început mandatul
anterior modificărilor prin Legea nr. 17/2006, era admisă
posibilitatea reînvestirii fără limitarea numărului mandatelor,
aspect care reprezintă o componentă a regimului juridic al
mandatului, ceea ce presupune dreptul de a mai candida de mai
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multe ori pentru alegerea în această funcţie, drept care nu poate fi
afectat de legea posterioară Legea nr. 17/2006, modificările
urmând a fi aplicate numai pentru mandatele începute după
intrarea în vigoare a acesteia.
Pe aceste premise, Plenul a considerat că un grefier numit
în funcţia de conducere anterior intrării în vigoare a Legii nr.
17/2006, şi ulterior numit din nou în funcţia de conducere după
intrarea în vigoare a aceleiaşi legi, poate fi reînvestit în aceeaşi
funcţie de conducere, în condiţiile art. 46 alin. (1) şi (11) din Legea
nr. 567/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Această soluţie răspunde şi exigenţei îndeplinirii cerinţei
predictibilităţii legii, din moment ce, la data ocupării funcţiei de
conducere a personalului auxiliar de specialitate, sub imperiul
reglementării anterioare, nu putea fi rezonabil prevăzută
posibilitatea intervenirii ulterioare a unei interdicţii privind
reînvestirea în această funcţie.

Încetarea activităţii procurorului în cadrul Direcţiei
de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism sau al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie. Revenirea procurorului la parchetul
de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul
să funcţioneze potrivit legii
Judecător Ana-Maria COCULESCU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios Biroul contencios

Potrivit art. 75 şi art. 87 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările
ulterioare sunt reglementate cele două structuri specializate ce
funcţionează în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie: Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism şi Direcţia Naţională
Anticorupţie.
Astfel, legiuitorul a stabilit o procedură specială privind
numirea, revocarea, respectiv încetarea activităţii procurorilor la
aceaste structuri specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie.
Încetarea activităţii procurorului în cadrul Direcţiei de
Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism,
respectiv al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este prevăzută de
dispoziţiile art. 75 alin. (11) şi art. 87 alin. (9) din Legea nr.
304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, din care rezultă în mod
expres că procurorul revine la parchetul de unde provine sau la alt
parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii.
De la data revenirii la parchetul de unde provine sau la alt
parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit legii, procurorul
care a activat în cadrul aceastor structuri specializate ale
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie îşi
redobândeşte gradul profesional de execuţie şi salarizarea
corespunzătoare acestuia avute anterior, sau pe cele dobândite
ca urmare a promovării, în condiţiile legii, în timpul desfăşurării
activităţii în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de
Criminalitate Organizată şi Terorism sau al Direcţiei Naţionale
Anticorupţie.
Astfel, în acord cu principiul stabilităţii şi independenţei
procurorilor reglementat de art. 3 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, efectul încetării activităţii în cadrul unei

unităţi de parchet specializate este revenirea magistratului la
parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii.
Potrivit art. 3 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările și
completările ulterioare ,,procurorii care se bucură de stabilitate pot
fi mutaţi prin transfer, detaşare sau promovare, numai cu acordul
lor. Ei pot fi delegaţi, suspendaţi sau eliberaţi din funcţie în
condiţiile prevăzute de prezenta lege.”
Deosebit de important este că art. 75 alin. (11) şi art. 87
alin. (9) din Legea nr. 304/2004 reglementează în favoarea
procurorului un drept de opţiune între unităţile de parchet la care
urmează să funcţioneze după încetarea activităţii în structurile
specializate din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, astfel încât, solicitarea magistratului de a reveni
la parchetul de unde provine sau la alt parchet unde are dreptul să
funcţioneze potrivit legii trebuie să fie analizată distinct, în raport
de cele două situaţii reglementate de acest cadru normativ.
Dacă în situaia revenirii procurorului la parchetul de unde
provine nu este necesară parcurgerea unei proceduri speciale, în
cazul în care magistratul solicită să funcţioneze în cadrul unei alte
unităţi de parchet, pentru a-şi produce pe deplin efectele, cererea
sa trebuie analizată şi prin prisma dispoziţiilor art. 60 din Legea
nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, ce se coroborează cu
dispoziiile art. 1 art. 3 din Regulamentul privind transferul și
detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor,
numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcii de conducere,
precum și numirea judecătorilor în funcia de procuror și a
procurorilor în funcia de judecător, aprobat prin Hotărârea nr.
193/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Potrivit art. 60 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și
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completările ulterioare, „transferul judecătorilor și procurorilor de
la o instană la altă instană sau de la un parchet la alt parchet se
aprobă, la cererea celor în cauză, de Consiliul Superior al
Magistraturii”.
Această dispoziie legală se regăsește, într-o formă
asemănătoare, și în cuprinsul art. 1 din Regulamentul privind
transferul și detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea
judecătorilor, numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcii de
conducere, precum și numirea judecătorilor în funcia de procuror
și a procurorilor în funcia de judecător, aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/9.03.2006, cu
modificările ulterioare.
Astfel, potrivit art. 40 lit. i) din Legea nr. 317/2004, privind
Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare competena de soluionare a cererii
procurorului de a reveni la parchetul de unde provine sau la alt
parchet aparine Seciei pentru procurori din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii.
În acest sens, analiza cererii procurorului prin care a
solicitat să funcţioneze în cadrul unei alte unităţi de parchet nu
trebuie să fie formală, fiind necesară examinarea tuturor criteriilor
prevăzute de art. 3 din Regulament, în raport de motivele invocate,
volumul de activitate al unităţilor de parchet implicate,
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specializarea și parcursul profesional al magistratului, precum și
situaţia sa personală şi familială.
Prin urmare, se va lua o decizie obiectivă, în condiii de
legalitate și oportunitate, în raport de circumstanele concrete, cu
meninerea unui echilibru între interesul public pe care Consiliul
Superior al Magistraturii are obligaia să-l ocrotească în
exercitarea rolului său de garant al independenei justiiei și
interesul legitim privat al petentului.
În concluzie, numai în situaţia în care procurorul va solicita
să revină la un alt parchet unde are dreptul să funcţioneze potrivit
legii, Hotărârea Seciei pentru procurori va fi adoptată cu
respectarea art. 60 din Legea nr. 304/2004 , fiind analizate toate
criteriile prevăzute de art. 3 din Regulamentul privind transferul și
detașarea judecătorilor și procurorilor, delegarea judecătorilor,
numirea judecătorilor și procurorilor în alte funcii de conducere,
precum și numirea judecătorilor în funcia de procuror și a
procurorilor în funcia de judecător, aprobat prin Hotărârea nr.
193/2006 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, astfel
încât gestionarea resurselor umane şi ocuparea posturilor
vacante să se raporteze la raţiunile şi necesităţile sistemului
judiciar, pentru evitarea provocării unor grave disfuncţionalităţi în
activitatea unităţilor de parchet implicate în această procedură.

Centenarul Curţii de Apel Constanţa - moment de
bilanţ şi ocazie de a privi în viitor
Judecător Răzvan ANGHEL,
Președintele Seciei I Civile a Curţii deApel Constanţa

În perioada 30.06 02.07. 2014 a avut loc Conferinţa
„Curtea de Apel Constanţa la 100 de ani de la înfiinţare. Provocări
şi perspective determinate de reforma managementului judiciar,
respectiv de intrarea în vigoare a noilor coduri (penale şi civile)”,
lucrările desfăşurându-se la sediile Curţii de Apel Constanţa şi
respectiv al Judecătoriei Constanţa.
Curtea de Apel Constanţa a fost înfiinţată prin Legea
pentru organizarea Dobrogei noi din 31 martie 1914 (publicată în
Monitorul Oficial nr.1 bis din 1 aprilie 1914, în jurisdicţia sa intrând
întreg teritoriul Dobrogei, care până la acea dată se afla în
circumscripţia teritorială a Curţii deApel Galaţi.
Curtea de Apel Constanţa a fost a cincea Curtea de Apel
de apel înfiinţată.
Deschiderea activităţii Curţii a avut loc în cadrul unei
festivităţi care a avut loc în 14 aprilie 1914 şi la care au participat
ministrul justiţiei, membri ai Consiliului Superior al Magistraturii şi
ai Curţii de Casaţie.
Iniţial, Curtea de Apel Constanţa era compusă din
preşedinte, şapte consilieri, un procuror general, un procuror, un
inspector judecătoresc şi personal de grefă.
Urmare adoptării Legii nr.5/1952, în acelaşi an au fost
desfiinţate curţile de apel.

Curtea de Apel Constanţa a fost reînfiinţată în anul 1993
în baza Legii nr. 92/1992.
Conferinţa a avut ca scop aniversarea înfiinţării Curţii de
Apel Constanţa dar şi dezbaterea unor probleme de actualitate ale
sistemului judiciar, marcarea a 100 de ani de justiţie dobrogeană,
fiind totodată un moment potrivit şi pentru discutarea
perspectivelor acesteia, în contextul unui proces important de
reformă atât din perspectiva intrării în vigoare a noilor coduri (civil,
penal, de procedură civilă şi penală), cât şi al modernizării
managementului judiciar.
Pe lângă festivităţile aniversare, conferinţa a avut şi o
importantă componentă de formare profesională.
Conferinţa a fost inclusă în Programul de formare continuă
descentralizată pentru anul 2014 al Curţii de Apel Constanţa şi a
fost organizată în cadrul Programului comun de formare continuă
pentru anul 2014 derulat în colaborare cu Institutul Naţional al
Magistraturii în conformitate cu Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr.173/06.02.2014.
Pe lângă lucrările desfăşurate în plen, Conferinţa a
inclus activităţi de formare continuă a judecătorilor, organizate în
trei secţiuni care şi-au desfăşurat lucrările simultan în data de
30.06.2014 astfel:

83

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

- secţiunea de drept civil şi procesual civil la care în
calitate de formator a participat: doamna judecător
Lavinia Curelea, preşedinte al Secţiei I Civile a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie,
- secţiunea de drept penal şi drept procesual penal la care
a participat doamna judecător Ana Cristina Lăbuş,
formator INM cu normă întreagă;
- secţiunea de management judiciar la care în calitate de
formator a participat doamna judecător Mihaela
COTORA , preşedinte al Curţii deApel Craiova,
La conferinţă au participat judecători şi grefieri din cadrul
Curţii de Apel Constanţa şi al instanţelor din circumscripţia
acesteia, procurori, foşti magistraţi şi grefieri, reprezentanţi ai
Baroului Constanţa şi invitaţi între care remarcăm: dl. judecător
Adrian Bordea - preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii;
dl. procuror Gheorghe Muscalu - vicepreşedintele Consiliului
Superior al Magistraturii; dl. judecător POPESCU Norel - membru
Consiliului Superior al Magistraturii; dl. judecător TUDOSE Badea
Marius - membru Consiliului Superior al Magistraturii; doamna
judecător Lavinia Curelea, preşedinte al Secţiei I Civile a Înaltei
Curţi de Casaţie şi Justiţie; doamna judecător Rica Vasiliu
Cravelos - inspector-şef - Inspecţia Judiciară; doamna judecător
Cristina Cucu, director adjunct Şcoala Naţională de Grefieri; dl.
Alin Lucian Antochi - secretar de stat Ministerul Justiţiei; domnul
MARIN VOICU, fost judecător și președinte al Curii de Apel
Constana.
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Obiectivele generale ale activităţii de formare au fost
următoarele: dobândirea de către participanţi a cunoştinţelor
necesare pentru aplicarea normelor noilor coduri (civil, penal, de
procedură civilă şi de procedură penală); identificarea situaţiilor în
care normele cuprinse în noile coduri au generat o practică
neunitară; identificarea normelor cuprinse în noile coduri care pun
probleme de interpretare şi aplicare şi identificarea soluţiilor care
pot fi aplicate; identificarea măsurilor manageriale şi
organizatorice impuse de intrarea în vigoare a noilor coduri şi
posibilităţile de îmbunătăţire a activităţii în acest context.

Aspecte din jurisprudenţa secţiei pentru judecători
în materie disciplinară în semestrul II al anului 2014
Procuror Carmen VIŞAN
Biroul Grefa secţiilor

1.Abaterile disciplinare prevăzute la art.99 lit.i) teza I
şi t) teza a II-a raportat la art.991 alin.2 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit.i) teza I din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată şi cu modificările ulterioare constă în „nerespectarea
îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul sau procurorul
ştie că există una din cauzele prevăzute de lege pentru abţinerea
sa”.
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a
din Legea nr. 303/2004 republicată şi modificată, constă în
„exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă”.
1
Art.99 alin.2 din Legea nr. 303/2004 republicată şi
modificată: „Există gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau
procurorul nesocoteşte din culpă, în mod grav, neîndoielnic şi
nescuzabil, normele de drept material ori procesual”.
Hotărârea nr.5/J/2014, irevocabilă prin Decizia civilă
nr.109/8.09.2014 a Î.C.C.J.
Secţia pentru judecători în materie disciplinară, a admis în
parte acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară
împotriva doamnei S.I.V., judecător în cadrul Judecătoriei F.
În baza art. 100 lit.b) din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, a aplicat doamnei S.I.V., judecător în
cadrul Judecătoriei F., sancţiunea disciplinară constând în
„diminuarea indemnizaţiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o
perioadă de 2 luni”, pentru săvârşirea abaterii disciplinare
prevăzută de art.99 lit.i) teza I din acelaşi act normativ.
Totodată a respins acţiunea disciplinară formulată de
Inspecţia Judiciară împotriva doamnei judecător S.I.V. pentru
săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit.t) teza a II-a
raportat la art.991 alin.2 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această hotărâre secţia a reţinut
următoarele:
Doamna S.I.V. a dobândit calitatea de judecător începând
cu data de 24 februarie 2010, urmare a promovării concursului de

admitere în magistratură, organizat în condiţiile art. 33 din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată şi modificată, fiind repartizată la Judecătoria P., unde
şi-a desfăşurat activitatea până la data de 15 iunie 2013.
Începând cu 15 iunie 2013 şi-a exercitat funcţia de
judecător la Judecătoria F., Secţia civilă, de minori şi familie,
urmare admiterii cererii sale de transfer.
În perioada 1 august 2000 - 24 februarie 2010, doamna
S.I.V. a deţinut calitatea de avocat în Baroul V.
Dosarul având ca obiect cererea de reabilitare formulată
de condamnatul U.C.V., domiciliat în P., judeţul V., a fost înregistrat
pe rolul Judecătoriei P. la data de 29 mai 2012 şi a fost repartizat
aleatoriu completului C3, prezidat de doamna judecător S.I.V.,
pentru primul termen de judecată din data de 14 iunie 2012. Prin
sentinţa penală nr. …./2012 din 14 iunie 2012 a Judecătoriei P. a
fost admisă cererea de reabilitare formulată de condamnatul
U.C.V., iar în baza art. 135 Cod penal s-a dispus reabilitarea
petentului.
Pentru a hotărî în acest sens, instanţa a avut în vedere, pe
lângă împlinirea termenului de reabilitare, că sunt îndeplinite şi
celelalte condiţii privind reabilitarea judecătorească.
Hotărârea judecătorească susmenţionată a devenit
definitivă la data de 26 iunie 2012, prin neexercitarea căii de atac .
Din verificările prealabile efectuate, a rezultat că, anterior
soluţionării dosarului nr. ……../2012 pe rolul Judecătoriei P., între
doamna judecător şi petentul condamnat U.C.V. au existat relaţii
contractuale, respectiv avocat-client, în dosarul nr. ……../2009
înregistrat şi soluţionat pe rolul Judecătoriei F.
Astfel, dosarul nr. ……/2009, având ca obiect cererea de
reabilitare formulată de condamnatul U.C.V. viza aceleaşi
pedepse penale care au făcut şi obiectul cererii de reabilitare din
dosarul nr. ……/2012 al Judecătoriei P., fiind înregistrat pe rolul
Judecătoriei F. la data de 8 mai 2009. Potrivit împuternicirii
avocaţiale nr. 36/25 mai 2009, depusă la data de 26 mai 2009 în
dosarul nr. ……./2009 al Judecătoriei F., doamna S.I.V., avocat în
Baroul V. la acea dată, a fost angajată de către petentul
condamnat pentru a-l reprezenta în faţa Judecătoriei F., instanţa
învestită cu soluţionarea cererii de reabilitare, activitate pe care a
îndeplinit-o pe tot parcursul judecăţii, punând şi concluzii pe fondul
cauzei, astfel cum reiese din practicaua sentinţei penale nr. ……
pronunţată la data de 20 octombrie 2009.
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Prin sentinţa susmenţionată, rămasă definitivă prin
neexercitarea caii de atac, instanţa a respins cererea de
reabilitare, ca fiind prematur introdusă. Ulterior cererii care a
făcut obiectul dosarului nr. ……/2009, petentul U.C.V. a mai depus
la Judecătoria F. încă două cereri de reabilitare, privind aceleaşi
hotărâri de condamnare,care au fost însă respinse.
La data de 22 mai 2012, petentul U.C.V. a solicitat
SPCLEP P. schimbarea domiciliului din municipiul F., judeţul V., în
oraşul P., judeţul V., cererea fiindu-i admisă eliberându-i-se noul
act de identitate cu adresa de domiciliu în oraşul P. Ulterior, la data
de 29 mai 2012 a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei P., sub nr.
……/2012, cererea de reabilitare formulată de petentul
condamnat U.C.V., care a revenit prin repartizare aleatorie
completului C3 prezidat de pârâta judecător S.I.V., cu prim termen
de judecată la data de 14 iunie 2012.
În urma pronunţării sentinţei penale nr. ……/2012, prin
care s-a dispus reabilitarea judecătorească, numitul U.C.V. a
formulat o nouă cerere înregistrată la SPCLEP F., sub nr. 14036
din data de 25 octombrie 2012, solicitând din nou schimbarea
domiciliului din oraşul P., judeţul V., în municipiul F., judeţul V.,
cererea fiindu-i admisă.
Referitor la încadrarea juridică a faptei descrise
anterior Secţia a. reţinut următoarele:
Inspecţia Judiciară a susţinut că fapta pârâtei judecător de
a nu se abţine de la soluţionarea unui dosar având aceleaşi părţi,
acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, cu un alt dosar în care, anterior
numirii în magistratură, judecătorul a avut calitatea de avocatapărător al petentului, se circumscrie abaterii disciplinare
prevăzute de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificări vizând încălcarea prevederilor legale referitoare la
incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii.
Dispoziţiile Legii 303/2004 rep., cu modificările şi
completările ulterioare reglementează, în conţinutul a două
abateri distincte, pe de o parte situaţiile care pot pune în discuţie
imparţialitatea magistratului, iar pe de altă parte modul în care este
folosit remediul de ordin procedural aflat la îndemâna
magistratului care constată că se află în vreunul din cazurile de
incompatibilitate prevăzute de lege.
Abaterea disciplinară prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, prevede două variante
normative.
O primă variantă se referă la situaţiile în care judecătorii şi
procurorii sunt incompatibili să judece şi, respectiv, să
instrumenteze o cauză.
Cea de a doua, vizează nerespectarea de către judecători
şi procurori a prevederilor legale ce impun anumite interdicţii.
Abaterea disciplinară prevăzută de dispoziţiile art. 99 lit. i)
din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, are de
asemenea, două variante normative, respectiv: nerespectarea de
către judecător/procuror a îndatoririi de a se abţine atunci când
judecătorul sau procurorul ştie că există una din cauzele

86

prevăzute de lege pentru abţinerea sa şi formularea de cereri
repetate şi nejustificate de abţinere în aceeaşi cauză, care are ca
efect tergiversarea judecăţii.
În ceea ce priveşte încălcarea dispoziţiilor art. 99 lit. b) din
Legea nr.303/2004 referitoare la incompatibilităţi, aceasta
presupune tocmai omisiunea judecătorului sau procurorului de a
formula cerere de abţinere atunci când are cunoştinţă de faptul că
se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate. Or, această
omisiune constituie la rândul ei abatere disciplinară, fiind
încriminată ca atare în varianta normativă a tezei I din articolul 99
lit.i) din acelaşi act normativ. Urmarea imediată a ambelor
încriminări constă în afectarea imparţialităţii sau a aparenţei de
imparţialitate a magistratului.
În aceste condiţii, în cazul celor două încriminări, se poate
vorbi de raportul dintre general şi special, întrucât prin conţinutul
art. 99 lit. i) teza I din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, legiuitorul nu face altceva decât să dezvolte şi să
circumscrie latura obiectivă a abaterii disciplinare prevăzute de
art.99 lit. b), teza I din acelaşi act normativ.
Din aceasta perspectivă, se reţine că prin abaterea
disciplinară prevăzută de art. 99 lit. i) din Legea 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, legiuitorul a
înţeles să încrimineze separat ipoteza nerespectării dispoziţiilor
legale referitoare la abţinere.
În consecinţă, în situaţia în care judecătorul participă la
judecarea/soluţionarea unei cauze, deşi cunoaşte că se află întrun caz de incompatibilitate şi nu formulează cerere de abţinere
urmează să fie analizată o eventuală încălcare a dispoziţiilor art.
99 lit. i), teza I din Legea nr.303/2004, în forma ulterioară
modificărilor aduse prin Legea nr.24/2012.
Pentru aceste considerente Secţia pentru judecători
în materie disciplinară a apreciat că fapta pârâtei judecător
S.I.V., astfel cum a fost descrisă anterior, trebuie să fie
analizată din perspectiva abaterii disciplinare prevăzute de
art.99 lit. i) teza I din Legea nr.303/2004, în forma ulterioară
modificărilor aduse prin Legea nr.24/2012.
Astfel, potrivit art. 99 lit. i) din Legea nr.303/2004, în
varianta normativă a tezei I, constituie abatere disciplinară
nerespectarea îndatoririi de a se abţine atunci când judecătorul
sau procurorul ştie că există una din cauzele prevăzute de lege
pentru abţinerea sa.
Referitor la cea dintâi condiţie, care se circumscrie laturii
obiective a abaterii disciplinare menţionate anterior, starea de fapt
reţinută evidenţiază încălcarea de către pârâta judecător a
responsabilităţilor specifice funcţiei, respectiv nerespectarea
obligaţiei de a se abţine, responsabilităţi concretizate în cerinţa
imperativă prevăzută de art. 4 alin.1 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, dispozitie legală potrivit căreia
judecătorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure
supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor,
precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament
juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile
judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Secţia a apreciat că, pentru a constata existenţa laturii

obiective a acestei abateri disciplinare, trebuie să se poată reţine
că, prin conduita sa, pârâta judecător a adus atingere imparţialităţii
sau aparenţei de imparţialitate a magistratului.
Pentru a asigura deplina obiectivitate în înfăptuirea actului
de justiţie şi a proteja drepturile părţilor, legiuitorul a prevăzut în
mod expres cazurile în care magistratul, datorită unor împrejurări
de natură personală, nu poate participa la judecarea sau
instrumentarea unui dosar precum şi formele procesuale de
rezolvare a unor astfel de situaţii.
Aceste cazuri se găsesc înscrise în C.p.civ., C.p.p., art.
105-106 din Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, modificată prin Legea 144/2007.
Mijloacele procesuale pentru rezolvarea situaţiilor de
incompatibilitate a judecătorilor şi procurorilor prevăzute de Codul
de procedură civilă şi Codul de procedură penală sunt: abţinerea,
recuzarea şi strămutarea.
În cauza de faţă, referitor la soluţionarea dosarului nr.
……/2012, având ca obiect cererea de reabilitare formulată de
petentul U.C.V., Secţia a reţinut că dispoziţiile art. 50 din C.p.p.
anterior instituie obligativitatea judecătorului care ştie că există
vreun motiv de recuzare în privinţa sa, să înştiinţeze pe
preşedintele instanţei că se abţine de a participa la procesul penal,
cu arătarea cazului de incompatibilitate ce constituie motivul
abţinerii de la judecarea pricinii.
Potrivit art. 48 alin. 1 lit. b din C.p.p. anterior, judecătorul
este de asemenea, incompatibil de a judeca, dacă în cauza
respectivă a fost reprezentant sau apărător al vreuneia din părţi.
Situaţia din speţă se circumscrie acestei ipoteze în
condiţiile în care pârâta judecător S.I.V., în perioada în care a
activat ca şi avocat în Baroul V., a avut calitatea de apărător al
petentului U.C.V. în dosarul nr……/2009 al Judecătoriei F. având
ca obiect tot o cerere de reabilitare judecătorească ce viza
aceleaşi pedepse penale care au făcut şi obiectul cererii de
reabilitare din dosarul nr. …../2012 al Judecătoriei P.
În acest context, nu au fost primite apărările pârâtei
judecător în sensul că, nefiind vorba de acelaşi dosar, privit ca
număr unic de înregistrare, nu a considerat necesar să se abţină
de la soluţionarea cauzei şi a judecat cererea de reabilitare
judecătorească. Astfel, noua cerere de reabilitare, deşi
înregistrată sub un alt număr de dosar şi la o altă instanţă, era
formulată de acelaşi petent, avea acelaşi obiect şi aceeaşi cauză,
vizând aceleaşi hotărâri de condamnare ca şi cererea de
reabilitare judecătorească ce formase anterior obiectului dosarului
nr. …../2009 al Judecătoriei F.( dosar în care pârâta avusese
calitatea de apărător al petentului). Mai mult decât atât, din
probele administrate a reieşit că pârâta S.I.V. îl cunoştea personal
pe petent, familiile aflându-se la un moment anterior, în relaţii
relativ apropiate, participând la diverse evenimente împreună.
De asemenea, împrejurarea că preşedintele instanţei, cu
care pârâta s-a consultat anterior şedinţei de judecată, ar fi opinat
că nu există niciun motiv de abţinere, nu poate înlătura
răspunderea disciplinară a judecătorului în condiţiile în care
acesta avea obligaţia legală, imperativă de a formula declaraţie de
abţinere. Instanţa competentă urma să se pronunţe asupra

acestei declaraţii de abţinere şi să stabilească, în condiţiile art. 52
din Codul de procedură penală anterior raportat la art. 98 din
Hotărârea nr. 387/2005 pentru aprobarea Regulamentului de
ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, republicată, cu
modificările ulterioare, existenţa sau inexistenţa unei atingeri
aduse imparţialităţii ori aparenţei de imparţialitate a magistratului.
În acest context, Secţia a reţinut că maniera în care pârâta
S.I.V. a ales să acţioneze în administrarea actului de justiţie a fost
de natură a crea suspiciuni privind imparţialitatea sa.
Astfel, împrejurarea că în perioada anterioară soluţionării
dosarului nr. ……/2012 pârâta a fost avocatul petentului U.C.V.,
familiile acestora fiind în relaţii de amiciţie, a fost de natură a afecta
aparenţa de imparţialitate a magistratului precum şi a prestigiului
justiţiei, ca valoare socială ocrotită de lege.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, referindu-se la
conceptul de imparţialitate, a statuat că aceasta se defineşte prin
„absenţa prejudecăţilor sau a părerilor preconcepute”.
În acest context, s-a decis că imparţialitatea trebuie
apreciată atât din punct de vedere subiectiv, luându-se în
considerare convingerile sau interesele personale ale unui anume
judecător într-un anume caz, cât şi potrivit unui test obiectiv, care
stabileşte dacă judecătorul a oferit garanţii suficiente pentru a
exclude vreo îndoială motivată din acest punct de vedere .
Imparţialitatea obiectivă constă „în a pune problema dacă
independent de conduita personală a judecătorului, anumite fapte
verificabile justifică suspectarea imparţialităţii acestuia din urmă.”
Dacă există o îndoială justificată, judecătorul bănuit de atitudine
părtinitoare trebuie să se retragă de la judecarea cauzei
(hotărârea din 24.05.1989 Hauschildt c. Danemarca).
Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 3 din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi
modificată, „judecătorii sunt independenţi, se supun numai legii şi
trebuie să fie imparţiali”, iar în condiţiile art. 5 alin. 2 „judecătorii şi
procurorii sunt obligaţi să se abţină de la orice activitate legată de
actul de justiţie în cazuri care presupun existenţa unui conflict între
interesele lor şi interesul public de înfăptuire a justiţiei sau de
apărare a intereselor generale ale societăţii, cu excepţia cazurilor
în care conflictul de interese a fost adus la cunoştinţă, în scris,
colegiului de conducere al instanţei sau conducătorului
parchetului şi s-a considerat că existenţa conflictului de interese
nu afectează îndeplinirea imparţială a atribuţiilor de serviciu”.
Prin urmare, pârâta judecător avea îndatorirea de a
formula declaraţie de abţinere urmând ca instanţa de judecată să
verifice situaţia concretă şi să stabilească, în condiţiile art.52 din
Codul de procedură penală anterior, existenţa sau inexistenţa unei
atingeri aduse imparţialităţii magistratului.
În aceste condiţii, pentru a nu exista niciun dubiu cu privire
la imparţialitatea judecătorului şi având în vedere că aparenţa
imparţialităţii este la fel de importantă ca şi imparţialitatea, ţinând
seama şi de dispoziţiile art.6 din Convenţia Europeană a
Drepturilor Omului referitoare la asigurarea unui proces echitabil,
Secţia a apreciat că pârâta judecător S.I.V. a încălcat normele
legale ce instituie obligaţia de a se abţine atunci când există una
din cauzele prevăzute de lege pentru abţinere.
Forma de vinovăţie ce caracterizează abaterea
disciplinară prevăzută de art.99 lit.i) teza I din Legea nr. 303/2004
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privind statutul judecătorilor şi procurorilor, în reglementarea în
vigoare ulterior modificărilor prin Legea nr.24/2012, este cea a
intenţiei, magistratul care se află într-o situaţie de incompatibilitate
de care are cunoştinţă şi nu formulează cerere de abţinere, în mod
conştient, încalcă dispoziţiile referitoare la incompatibilităţi,
urmărind sau acceptând afectarea imparţialităţii sale sau a
aparenţei de imparţialitate.
Sub aspectul laturii subiective, Secţia a reţinut că,
vinovăţia pârâtei judecător în săvârşirea faptei, sub forma intenţiei
indirecte, este dovedită şi rezultă din faptul că deşi ştia că l-a
reprezentat ca şi apărător pe petentul U.C.V., petent cu care se
cunoştea şi obişnuia să se frecventeze, totuşi nu a înţeles să
formuleze declaraţie de abţinere de la soluţionarea cauzei având
ca obiect cererea de reabilitare judecătorească formulată de
acesta, acceptând eventualitatea afectării aparenţei de
imparţialitate precum şi a încrederii cetăţenilor în actul de justiţie.
Urmarea produsă prin săvârşirea acestei abateri
disciplinare constă în deteriorarea încrederii şi a respectului opiniei
publice faţă de funcţia de magistrat, cu consecinţa afectării imaginii
justiţiei, ca sistem şi serviciu în apărarea ordinii de drept. Astfel,
prin conduita pârâtei judecător s-au creat premisele unei îndoieli
cu privire la imparţialitatea şi integritatea magistratului în cauză.
Referitor la abaterea disciplinară prevăzută de art.99
lit.t) teza a II a raportat la art.991 alin.2 Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, cu modificările şi completările
ulterioare, Secţia reţine următoarele:
Potrivit art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, constituie abatere disciplinară exercitarea
funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.
Legiuitorul a circumscris sfera încălcării normelor de drept
material sau procesual la acelea de o gravitate deosebită, care au
consecinţe asupra valabilităţii actelor întocmite de magistrat, a
duratei procedurilor sau care produc o vătămare gravă a
drepturilor şi intereselor părţilor.
Raportat la dispoziţiile legale mai sus enunţate, pentru
existenţa abaterii menţionate este necesar ca, sub aspectul laturii
obiective, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, judecătorul să fi
nesocotit o normă de drept material sau procesual, iar sub
aspectul laturii subiective, ca această nesocotire să aibă caracter
grav, neîndoielnic şi nescuzabil.
În speţă, Inspecţia Judiciară a susţinut că, deşi pârâta
judecător avea obligaţia, potrivit dispoziţiilor art. 495 raportat la art.
497 din Codul de procedură penală, să verifice îndeplinirea
condiţiilor de formă ale cererii de reabilitare, a încălcat această
obligaţie, cu referire concretă la aceea prevăzută de art. 495 alin. 1
lit. c) raportat la art. 497 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură
penală şi, în contextul în care ştia că familia petentului nu s-a mutat
din F., fără a administra dovezi în acest sens, a validat faptul că
petentul şi-a schimbat temporar domiciliul, tocmai în scopul
atragerii competenţei instanţei la care, fostul său avocat a devenit,
între timp, judecător.
S-a mai susţinut că pârâta judecător şi-a încălcat obligaţia
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legală de a clarifica situaţia petentului condamnat, în condiţiile în
care acesta nu a depus dovezi din care să rezulte că a executat
hotărârile de condamnare şi din perspectiva laturii civile, prin
achitarea despăgubirilor civile/daunelor morale la plata cărora a
fost obligat prin două din cele trei hotărâri penale care făceau
obiectul cererii de reabilitare.
S-a mai arătat că una din hotărârile judecătoreşti pentru
care se solicita reabilitarea statua o obligaţie a petentului
condamnat, de a plăti daune morale în solidar cu un alt
condamnat, iar pârâta judecător S.I.V. şi-a încălcat îndatorirea de
a fixa suma ce trebuia achitată, în vederea reabilitării, de către
condamnat, admiţând cererea de reabilitare, cu încălcarea
condiţiei esenţiale de fond, aceea a executării de către condamnat
şi a laturii civile din hotărârea de condamnare şi încălcând, din
aceeaşi perspectivă, şi normele referitoare la procedura de
soluţionare a cererii de reabilitare judecătorească, respectiv
dispoziţiile art. 498 şi ale art. 499 Cod de procedură penală.
Inspecţia Judiciară a reţinut şi că pârâta judecător nu a
procedat la o verificare temeinică nici măcar a înscrisurilor depuse
de către petent odată cu cererea de reabilitare, prin care acesta
urma să dovedească faptul că are un loc de muncă stabil,
neobservând faptul că, adeverinţa care atesta locul de muncă al
petentului fusese eliberată pentru a servi într-un dosar anterior
soluţionat de Judecătoria F.
Secţia a constatat că toate aceste aspecte, astfel cum au
fost prezentate în cuprinsul acţiunii disciplinare, vizează
modalitatea concretă de soluţionare a cauzei şi temeinicia soluţiei
adoptate prin prisma analizării probelor şi a interpretării normelor
de drept incidente în cauză, aceasta fiind atributul exclusiv al
instanţei a cărei soluţie poate fi cenzurată doar în căile de atac şi
nu poate face obiectul acţiunii disciplinare. În caz contrar, s-ar
nesocoti principiul independenţei judecătorului reflectat în art. 124
alin. 3 din Constituţia României, iar pe de altă parte, s-ar încălca
dispoziţia constituţională potrivit căreia, hotărârile judecătoreşti
sunt supuse numai controlului judiciar.
Aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor legale incidente în
speţa dedusă judecăţii precum şi analiza probelor sunt rezultatul
unui raţionament logico-juridic specific procesului de deliberare şi
în consecinţă reprezintă atributul esenţial al activităţii de judecată
propriu-zise, fiind excluse controlului administrativ asupra lor. Prin
urmare, aceste aspecte nu pot face obiectul acţiunii disciplinare.
Mai mult decât atât, exercitarea dreptului de a sesiza
aspectele care vizează neîndeplinirea corespunzătoare de către
magistrat a îndatoririlor de serviciu nu poate pune în discuţie
soluţiile pronunţate prin hotărârile judecătoreşti, care sunt supuse
căilor legale de atac .
Prin urmare, obiectul verificării disciplinare nu-l poate
constitui raţionamentul logico-juridic al magistratului chemat să
judece/instrumenteze o cauză. Opinia pe care acesta şi-o
formează în urma raţionamentului logico-juridic nu poate fi
cenzurată decât în căile de atac prevăzute de lege şi nu poate
forma obiectul unei verificări disciplinare.
Sub aspectul laturii subiective, pentru a se reţine existenţa
abaterii disciplinare prevazută de art.99 lit.t) teza a II a din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, este necesar a se constata grava neglijenţă.

Prin folosirea sintagmei „gravă neglijenţă”, legiuitorul a
stabilit gradul culpei ca fiind cel al „culpei lata”. Prin urmare, pot
atrage răspunderea disciplinară numai acele greşeli care au un
caracter evident, neîndoielnic şi cărora le lipseşte orice justificare,
fiind în vădită contradicţie cu dispoziţiile legale.
În consecinţă, pentru a se putea reţine „grava neglijenţă”
este necesar ca judecătorul să manifeste o conduită de încălcare
flagrantă a unor îndatoriri elementare profesionale, cu consecinţe
grave asupra înfăptuirii actului de justiţie. Astfel, trebuie ca
nerespectarea normelor de procedură să poată fi caracterizată ca
fiind o greşeală evidentă, neîndoielnică, care nu îşi găseşte o
justificare, cu consecinţe deosebit de grave .
Din această perspectivă şi în raport de materialul probator
administrat în cauză, Secţia a apreciat că nu se poate reţine, sub
aspectul laturii subiective, că atitudinea pârâtei judecător S.I.V.
raportat la modalitatea de soluţionare a cererii de reabilitare ce a
format obiectul dosarului nr……./2012 este expresia gravei
neglijenţe în exercitarea funcţiei prin nesocotirea normelor de
drept material şi procesual penal, ci reflectă interpretarea şi
aplicarea normelor juridice reţinute ca şi temei de drept.
Eventualele greşeli de judecată se verifică în cadrul căilor de atac
şi nu în context disciplinar.
În aceste condiţii, Secţia a reţinut că în spetă nu sunt
întrunite cumulativ condiţiile necesare pentru a se constata
existenţa abaterii disciplinare prevăzute de art.99 lit. t) teza a II a
prin raportare la art.991 alin.2 din Legea nr.303/2004, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
2. Art. 99 lit..s) teza I din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
Abaterea disciplinară prev. de art. 99 lit.s) teza I din Legea
nr. 303/2004 fapta magistratului constă în „utilizarea unor expresii
inadecvate în cuprinsul hotărârilor judecătoreşti de natură să
afecteze prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei de magistrat”
Hotărârea nr.8/J/18.06.2014, irevocabilă prin Decizia
nr.37/10.03.2015 a I.C.C.J.
Secţia pentru judecători în materie disciplinară, a respins
acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva
doamnei L.I.M., judecător în cadrul TribunaluluiA., pentru săvârşirea
abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit.s) teza I din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, ca neîntemeiată.
Pentru a pronunţa această hotărâre, Secţia a reţinut că la
data de 15 septembrie 2011 pe rolul Secţiei penale a Tribunalului
A. a fost înregistrată cauza penală cu nr. …./2011, în care mai mulţi
inculpaţi au fost trimişi în judecată prin rechizitoriul nr. …./2010 din
25 august 2011 al D.N.A. - Serviciul Teritorial P.
Cauza a fost repartizată spre soluţionare unui complet de
judecată a cărui componenţă a fost asigurată de către doamna
judecător L.I.M.
La data de 15 noiembrie 2012 doamna judecător L.I.M. a
pronunţat sentinţa penală nr. ….. în dosarul nr. ……./2011.
Soluţia pronunţată în cauză a fost în principal una de
achitare a inculpaţilor trimişi în judecată (fie pentru că fapta nu

există „art. 10 lit.a din C.pr.pen.”, fie pentru că faptei îi lipseşte unul
din elementele constitutive ale infracţiunii: „lit.d”).
Din verificările effectuate a rezultat că activitatea de
motivare (redactare) de către judecătorul cauzei s-a realizat în
perioada 15 noiembrie 2012 - 3 decembrie 2012.
Inspecţia Judiciară a susţinut că la motivarea sentinţei
penale nr. ……/15 noiembrie 2012 judecătorul a folosit aprecieri
care exced motivării propriu-zise, prezenţa acestora neconstituind
un argument în sprijinul soluţiei date şi neaducând niciun surplus
de informaţie.
Astfel, în motivarea acţiunii disciplinare Inspecţia
Judiciară a făcut referire în special la întrebări retorice de genul
„Oare nu s-a vrut? Şi dacă da, de ce?”, „instanţa nu înţelege şi nici
nu mai încearcă să înţeleagă de ce (…)”, „Ce poate fi mai grav?”
ş.a., susţinând că acestea fac parte din registrul oratoric, al limbii
vorbite, şi nu al stilului scris, administrativ-oficial, care trebuie să
aibă un caracter impersonal.
Pe de altă parte, s-a mai susţinut că judecătorul a folosit
cuvinte care cuprind aprecieri cu totul personale ce privesc modul
de desfăşurare a anchetei, dar care vizează chiar persoana
procurorului cum ar fi, spre exemplu, aceea că „se desprinde mai
degrabă o oarecare patimă în desfăşurarea anchetei penale şi
nicidecum interesul în aflarea adevărului (s.n.)” şi „Procurorul (…)
s-a întors în timp în ceea ce priveşte procedura penală”.
S-a mai evidenţiat un pasaj în care judecătorul cauzei se
referă la diferite forme de influenţare şi de intimidare în înfăptuirea
actului de justiţie. Astfel, la pag. 21 paragraful 4 din hotărâre,
instanţa a arătat că: „Cu atât mai mult, în procesul deliberării,
trebuie să primeze convingerea intimă a judecătorului, bazată pe
probe certe şi legal obţinute, fără ca acesta să se lase convins de
diferite forme de influenţare şi, un aspect deosebit de grav, şi de
periculos pentru înfăptuirea actului de justiţie, de diferite mijloace
de intimidare”.
Din cuprinsul acestui pasaj, Inspecţia Judiciară a dedus că
motivarea poate fi în legătură cu afirmaţiile doamnei judecător din
punctul de vedere transmis în scris în care aceasta a arătat că „pe
tot parcursul cercetării judecătoreşti în respectivul dosar, atât eu,
cât şi fiul meu, (…), notar public am fost supuşi la diverse presiuni
şi intimidări, atât în mod direct (…)”.
În acest context, se trage concluzia că activitatea de
motivare s-a realizat într-un moment care poate fi pus în legătură
cu prezenţa pârâtei judecător la parchet în cadrul unei proceduri
judiciare, împrejurare caracterizată de titularul acţiunii disciplinare
ca fiind de natură a crea o oarecare aparenţă de subiectivism.
Se mai susţine că în motivare apar şi alte afirmaţii
inadecvate care sunt de natură să afecteze prestigiul justiţiei, prin
aceea că se lasă să se înţeleagă faptul că organele judiciare se
abat de la scopul lor firesc de apărare a intereselor generale ale
societăţii, a ordinii de drept, şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
zdruncinând astfel încrederea opiniei publice în activitatea
judiciară.
Sunt exemplificate următoarele afirmaţii: „Prin trimiterea
în judecată a respectivilor inculpaţi, invocându-se un singur mijloc
de probă, s-a creat mai degrabă temerea posibilităţii incriminării
oricărei persoane pe o simplă convorbire telefonică”;„Dar lucrul
poate cel mai grav, este că s-a produs un puternic sentiment de

89

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

insecuritate asupra respectării intimităţii, a vieţii private. Prin
această cercetare penală s-a putut dovedi oricui că poate fi urmărit
şi ascultat în orice moment.” „Modul în care s-a administrat
ancheta penală (…) determină pe oricine să se considere într-un
permanent pericol” ş.a.
Prin varianta normativă cuprinsă în art. 99 lit.s) teza I din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor „utilizarea unor expresii inadecvate în cuprinsul hotărârilor
judecătoreşti de natură să afecteze prestigiul justiţiei sau
demnitatea funcţiei de magistrat”- legiuitorul nu a înţeles să
sancţioneze orice utilizare a unor expresii inadecvate în cuprinsul
hotărârilor judecătoreşte, ci doar situaţiile care au o anumită
gravitate, fiind de natură a afecta prestigiul justiţiei sau demnitatea
funcţiei de magistrat.
Prin introducerea acestei abateri disciplinare s-a urmărit
sancţionarea unei anumite conduite a magistratului care
afectează prestigiul justiţiei sau demnitatea funcţiei deţinute şi nu
instituirea unui control asupra hotărârilor judecătoreşti, care sunt
supuse căilor de atac.
Raţiunea motivării oricărei hotărâri judecătoreşti este dată
de următoarele consideraţii şi interese: constituie o garanţie
pentru justiţiabili, care, din expunerea sistematică şi logică a
consideraţiunilor de fapt şi drept, pot cunoaşte temeiurile ce au
condus la soluţia dată cauzei şi pot ataca hotărârea prin
formularea căilor de atac prevăzute de lege; înlătură arbitrariul
judecătoresc şi facilitează controlul din partea instanţelor
superioare.
Motivarea hotărârii judecătoreşti implică următoarele
cerinţe şi condiţii: cunoaştere în detaliu a dosarului; analizarea
tuturor capetelor de cerere formulate prin acţiune sau a motivelor
invocate prin exercitarea unei căi de atac pe baza întregului
material probatoriu, a argumentelor şi raţionamentelor juridice
discutate în contradictoriu de părţi; consecvenţă şi principialitate,
excluzându-se în felul acesta considerentele contradictorii, vagi
sau imprecise, care fac imposibilă urmărirea raţionamentelor
logice folosite de judecător pentru pronunţarea soluţiei; un stil
corespunzător, cu respectarea tuturor regulilor gramaticale de
morfologie şi sintaxă, ordine, precizie şi claritate în expunere.
Argumentarea soluţiei pronunţate permite nu numai o mai
bună înţelegere şi acceptare a hotărârii de către justiţiabili, ci este
mai ales o garanţie împotriva arbitrarului. Pe de o parte, obligă
judecătorul să distingă mijloacele de apărare ale părţilor şi să
precizeze elementele care îi justifică decizia şi o fac să fie
conformă legii şi, pe de altă parte, permite o înţelegere a
funcţionării justiţiei de către societate.
Motivarea trebuie să fie coerentă, clară, lipsită de
ambiguităţi şi de contradicţii iar stilul de a motiva trebuie să permită
urmărirea raţionamentului care a condus judecatorul la
pronunţarea soluţiei.
Motivarea trebuie să fie lipsită de orice apreciere jignitoare
sau neplăcută a justiţiabilului.
Potrivit definiţiei cuprinse în DEX inadecvat este ceva
care nu corespunde, nu este potrivit, iar noţiunea de expresie este
definită ca fiind o construcţie concisă care exprimă de obicei în
mod figurat o idee.
Secţia pentru judecători a reţinut că se poate vorbi despre
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utilizarea unor expresii inadecvate atunci când sunt folosite
cuvinte, sintagme, exprimări care nu se potrivesc stilului judiciar,
oficial şi care depăşesc conţinutul legal al unei hotărâri
judecătoreşti, aducând atingere, în concret, prestigiului justiţiei şi
demnităţii funcţiei de magistrat.
În acest context, a apreciat că expresiile, sintagmele
folosite de pârâta judecător în cuprinsul motivării sentinţei penale
menţionate şi care au fost evidenţiate de Inspecţia judiciară nu au
avut caracter defăimător, denigrator sau şicanator la adresa unor
persoane sau instituţii, ci reprezintă modul special în care pârâta
judecător a înţeles să îşi argumenteze soluţia pronunţată în cauză.
Mai mult decât atât, eventualele aprecieri “personale” considerate
de Inspecţia Judiciară ca excedând motivării propriu-zise pot fi
avute în vedere la momentul evaluării activităţii judecătorului.
De altfel, chiar Inspecţia Judiciară a precizat că pârâta
judecător are capacitate de sinteză, limbaj coerent şi interpretare
clară, aspect ce rezultă din datele procesului de evaluare, în ceea
ce priveşte calitatea activităţii şi în special referitor la calitatea
hotărârii judecătoreşti.
Probele administrate în cauză nu au relevat o atitudine
subiectivă, părtinitoare a pârâtei judecător L.I.M. faţă de cauză
sau părţile sale şi nici alte elemente străine de un act de judecată
imparţial şi obiectiv. Astfel, considerentele hotărârii judecătoreşti
analizate denotă o analiză justă, obiectivă a unei situaţii de fapt,
reflectând stilul personal de motivare al judecătorului.
Chiar dacă la motivarea hotărârii pârâta judecător a utilizat
pe alocuri un stil mai mult literar, prin folosirea termenilor cu sens
figurat ca şi a acelora care, prin anumite calităţi, trezesc în
conştiinţa cititorilor imagini plastice, emoţii, sentimente, acest fapt
nu poate constitui prin el însuşi o abatere de natură disciplinară,
putând fi sancţionat de comisia de evaluare în procedura de
evaluare a activităţii judecătorului. Întrebările retorice, stilul
polemic al exprimării în locul unui stil obiectiv al limbajului juridic,
exprimarea de convingeri şi aprecieri personale reprezintă
aspecte susceptibile de depunctare în evaluarea hotărârilor
judecătoreşti.
Analiza denotativă a sensului cuvintelor şi expresiilor
folosite de judecător este făcută de Inspecţia Judiciară din
perspectiva unui analist de text juridic deşi hotărârea
judecătorească în cauză este motivată într-o manieră nespecifică,
de extindere semantică prin utilizarea sinonimiei şi a polisemiei
unor termeni. Pe de altă parte, stilul de motivare a unei hotărâri
judecătoreşti nu este prevăzut de nici un act normativ şi nu poate fi
cenzurat în orice situaţie.
În ceea ce priveşte susţinerea că judecătorul ar fi folosit
cuvinte care cuprind aprecieri cu totul personale ce privesc modul
de desfăşurare al anchetei („Se desprinde, mai degrabă, o
oarecare patimă în desfăşurarea anchetei penale şi nicidecum
interesul în aflarea adevărului”) este de remarcat faptul că , pe deo parte, inserarea unor aprecieri personale în cuprinsul unei
hotărâri judecătoreşti nu reprezintă prin ea însăşi, o abatere
disciplinară. Pe de altă parte, o hotărâre judecătorească cuprinde
aprecieri personale ale judecătorului, acesta formându-şi
convingerea pe baza probelor administrate în cadrul dosarului.
În acest context, poate reprezenta abatere disciplinară o
apreciere personală care nu se regăseşte în niciun mod în probele

dosarului şi nu reprezintă concluzia unui demers logic. O concluzie
chiar greşită - dar rezultată din argumente extrase din probele
dosarului nu poate atrage răspunderea disciplinară a
judecătorului, această formă de răspundere operând cu noţiuni
riguroase în sensul stabilirii culpei.
Aşadar, s-a stabilit că nu poate fi reţinută susţinerea în
sensul că pârâta judecător L.I.M., prin afirmaţiile din cuprinsul
hotărârii, a afectat prestigiul justiţiei de vreme ce aceste afirmaţii
nu au avut un caracter general, nu au vizat procurorii ca şi
magistraţi şi nici Ministerul Public în ansamblul său, ci au fost
formulate în contextul îndeplinirii atribuţiilor jurisdicţionale cu
referire la un caz anume. Nu se pune în discuţie, în cuprinsul
hotărârii, faptul că „organele judiciare se abat de la scopul lor

firesc”, ci, în acest mod, se argumentează soluţia pronunţată.
Prestigiul justiţiei reprezintă aprecierea publică pozitivă a
sistemului judiciar în ansamblul său. Această apreciere globală
este făcută în raport de onoarea şi probitatea profesională a
magistraţilor, fiind rezultatul aprecierilor publice individuale ale
acestora.
Atitudinea şi conduita unui judecător care, cu ocazia
analizării aspectelor reţinute în cuprinsul unui rechizitoriu cu a
cărui judecată a fost învestit, utilizează anumite expresii în
dezvoltarea argumentelor reţinute pentru înlăturarea aspectelor
considerate netemeinice, nu lezează încrederea publicului în
integritatea corpului judiciar.
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Aspecte din jurisprudenţa secţiei pentru procurori
în materie disciplinară în semestrul II al anului 2014
Procuror Daniela CÂMPEAN
şef Birou Grefa secţiilor

1.Hotărârea 11P din 26 noiembrie 2014 a Secţiei
pentru procurori în materie disciplinară ,
irevocabilă prin nerecurare.
Inspecţia Judiciară a dispus exercitarea acţiunii
disciplinare faţă de domnul B.A., procuror în cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalului C., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare
prevăzute de dispoziţiile art. 99 lit. m şi t din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, constând în „nerespectarea
în mod nejustificat a dispoziţiilor ori deciziilor cu caracter
administrativ dispuse în conformitate cu legea de conducătorul
instanţei sau parchetului ori a altor obligaţii cu caracter
administrativ prevăzute de lege sau regulamente” precum şi
„exercitarea funcţiei cu rea credinţă sau gravă neglijenţă”.
În motivarea acţiunii disciplinare, în esenţă, s-a reţinut că
pârâtul B. A. nu a respectat dispoziţiile cuprinse în Ordinul nr.
…../2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de criminalistică în cadrul Ministerului
Public, act normativ care stabileşte atribuţiile procurorilor
criminalişti de la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale,
respectiv a continuat să cuprindă dosarul penal nr…./P/… al
Parchetului de pe lângă Tribunalul C., având ca obiect săvârşirea
infracţiunii de omor asupra victimei B. S. , în raportările
semestriale, pe care le-a înaintat, în perioada 2009 - 2014,
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul
de Criminalistică, cu toate că organele de poliţie au identificat ca
autor al faptei pe numitul O. L. De asemenea, s-a mai reţinut că, în
dosarul penal nr…../P/…. al Parchetului de pe lângă Tribunalul C.
şi-a exercitat necorespunzător atribuţii de serviciu, lăsând această
cauză în nelucrare timp de peste 5 ani, respectiv în perioada
martie 2009 - iunie 2014.
Din analiza materialului probator administrat în cauză,
Secţia pentru procurori în materie disciplinară a reţinut
următoarea situaţie de fapt:
La data de 12.06.2014, conducerea Parchetului de pe
lângă Curtea de Apel B., a sesizat Inspecţia Judiciară în vederea
efectuării de cercetări faţă de domnul B. A., procuror în cadrul
Parchetului de pe lângă Tribunalul C., sub aspectul săvârşirii
abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h şi t din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată
şi modificată, arătând că, deşi a avut repartizat în regim de
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urmărire penală proprie dosarul penal nr…../P/…, având ca obiect
infracţiunea de omor - victimă B.S., încă din anul 2004, iar în luna
aprilie 2009 i-a fost înaintat de către S.I.C. I.P.J. C. lucrarea cu
referat de declinarea a competenţei de soluţionare a cauzei, fiind
identificat autorului faptei în persoana lui O. L., a dat dovadă de
pasivitate profesională, lăsând cauza în nelucrare până în cursul
lunii iunie 2014.
Pârâtul procuror B.A. are o vechime în funcţia de procuror
de 18 ani.
La data de 19.02.2004 a fost desemnat de către
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie ca procuror criminalist în cadrul Parchetului de
pe lângă Tribunalul C.
În această calitate, potrivit Ordinului nr. …../.2009 al prim
procurorului Parchetului de pe lângă Tribunalul C., avea stabilite
ca principale atribuţii efectuarea urmăririi penale în cauzele
repartizate de conducerea unităţii, precum şi organizarea
activităţii de criminalistică (evidenţe, raportări, etc.). iar potrivit
Ordinului nr. …./2009 al procurorului general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de criminalistică în cadrul Ministerului
Public avea ca atribuţii, printre altele, organizarea şi evidenţa
cauzelor privind infracţiunile de omor rămase cu autori
necunoscuţi, de a urmări ca poliţia judiciară să continue
investigaţiile pentru descoperirea autorilor, precum şi de a raporta,
semestrial, Biroului de criminalistică din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, situaţia dosarelor cu autori
neidentificaţi.
La data de 01.11.2004, pe rolul Parchetului de pe lângă
Tribunalul C. s-a înregistrat dosarul penal nr. …../P/….., având ca
obiect infracţiunea de omor - victima B. S.
În fapt, s-a reţinut că, în data de 01.11.2004, pe o cale de
acces, a fost descoperită decedată victima B. S., din concluziile
medico-legale rezultând că moartea acesteia s-a datorat şocului
traumatic survenit ca urmare a multiplelor leziuni la nivelul capului,
trunchiului şi membrelor, produse prin loviri repetate cu un corp
contondent.
Dosarul penal nr. …./P/….a fost repartizat pârâtului
procuror B. A., care împreună cu lucrătorii din cadrul
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului C. Serviciul de Investigaţii
Criminale au efectuat investigaţiile cu privire la modalitatea şi
împrejurările comiterii faptei, precum şi cu privire la identificarea
autorului.

La data de 02.11.2004, în cauză a fost începută urmărirea
penală „in rem”.
Întrucât autorul faptei nu a fost descoperit în termen de 60
de zile, prin rezoluţia prim procurorului Parchetului de pe lângă
Tribunalul C. din data de 04.01.2005, dosarul a fost trecut în
evidenţa cauzelor cu autori necunoscuţi, potrivit dispoziţiilor
Ordinului nr. ………/2003 al procurorului general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vigoare la acea dată,
cercetările fiind efectuate de către organele de poliţie sub
coordonarea pârâtului procuror.
La data de 02.10.2007 pârâtul B. A. a solicitat
Inspectoratului de Poliţie al Judeţului C. Serviciul Investigaţii
Criminale dosarul penal nr. …/P/…., motivat de efectuarea de
către o echipă de procurori din cadrul Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a unui control vizând cauzele cu
autori necunoscuţi, având ca obiect infracţiunii contra vieţii.
La data de 02.10.2007 Inspectoratul de Poliţie al Judeţului
C. Serviciul Investigaţii Criminale a înaintat dosarul Parchetului
de pe lângă Tribunalul C.
Pârâtul procuror B. A. a primit personal dosarul, în
Registrul de urmărire penală şi supraveghere al grefei Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. nefiind efectuată nicio operaţiune în
acest sens.
Urmarea îndrumărilor date de pârâtul procuror B.A.,
organele de poliţie au continuat să efectueze investigaţiile în
vederea descoperirii autorului faptei, cercetările fiind finalizate la
data de 30.03.2009.
Prin referatul din data de 30.03.2009 Serviciul de
Investigaţii Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al
Judeţului C., în urma probatoriului administrat, a concluzionat că
autorul faptei este numitul O. L.
La data de 10.04.2009 s-a înregistrat la grefa Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. referatul Serviciului de Investigaţii
Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului C.,
lucrarea fiind repartizată pârâtului procuror B.A.
Deşi referatul împreună cu lucrarea au fost predate la
grefa parchetului, fiind depuse ulterior şi în mapa de
corespondenţă a prim procurorului, care le-a repartizat pârâtului
procuror B.A., aceste operaţiuni nu au fost menţionate în
Registrul de urmărire penală şi supraveghere al grefei Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. la poziţia dosarului nr. …./P/….., însă
predarea lucrării către pârâtul procuror a fost menţionată în
Condica pentru evidenţa lucrărilor procurorilor.
Prin Ordinul nr. …./2009 al procurorului general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de criminalistică în cadrul
Ministerului Public au fost stabilite o serie de atribuţii în sarcina
procurorilor criminalişti de la nivelul parchetelor de pe lângă
tribunale, printre care şi acelea de a organiza evidenţa cauzelor
privind infracţiunile de omor rămase cu autori necunoscuţi, de a
urmări ca poliţia judiciară să continue investigaţiile pentru
descoperirea autorilor, precum şi de a raporta, semestrial, Biroului
de criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, situaţia dosarelor cu autori neidentificaţi.
Ignorând faptul că în urma investigaţiilor efectuate de
către organele de poliţie s-a stabilit ca posibil autor al infracţiunii de

omor numitul O. L., pârâtul procuror B. A. a continuat să cuprindă
dosarul penal nr. …./P/…. în raportările semestriale pe care le-a
înaintat, în perioada 2009 - 2014, Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie Biroul de Criminalistică, potrivit
Ordinului nr. …/2009.
Deşi a procedat în acest mod, pârâtul procuror B.A. a omis
să delege lucrători de poliţie judiciară pentru a efectua cercetări în
vederea identificării autorului, aşa cum prevedeau dispoziţiile
cuprinse în Ordinul nr. …./2009.
Mai mult, deşi potrivit art. 209 alin. 3 din Codul de
procedură penală anterior, urmărirea penală în cauză se efectua
în mod obligatoriu de către procuror, acesta nu a mai întocmit
niciun act de urmărire penală, dosarul stând în nelucrare până în
luna iunie 2014 (peste 5 ani).
În urma descoperirii acestei situaţii de către conducerea
parchetului, pârâtul procuror B. A. a prezentat prim procurorului
Parchetului de pe lângă Tribunalul C. un document intitulat
„Ordonanţă”, purtând numărul …/P/…., datat 11.01.2010, care
cuprindea dispoziţia de delegare a lucrătorilor de poliţie judiciară
din cadrul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului C. - Serviciul de
Investigaţii Criminale, să efectueze acte de cercetare în vederea
descoperirii autorului infracţiunii, precum şi aceea de înregistrare
a dosarului în evidenţa cauzelor penale cu autori necunoscuţi.
Conform verificărilor efectuate prin intermediul
specialistului IT din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul C., a
rezultat că documentul a fost parţial realizat, salvat şi listat într-un
fişier din calculatorul pârâtului procuror la data de 27.05.2014,
datarea acestuia 11.01.2010 nefiind conformă cu realitatea.
Oricum acest document, intitulat „Ordonanţă”, nu a fost
înregistrat în evidenţele parchetului, nu a fost trimis organelor de
poliţie, astfel că nu a produs niciun efect juridic, el constituind doar
o simplă ciornă.
Cu ocazia controlului efectuat de conducerea Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. s-a constatat că dosarul penal nr.
…./P/…., repartizat spre soluţionare pârâtului procuror B. A. la
data de 01.11.2004, a stat în nelucrare din data de 10.04.2009 şi
până în luna iunie 2014, când a fost repartizat altui procuror.
Cu ocazia aceluiaşi control s-a constatat că, atât de la
dosarul cauzei, cât şi de la grefa unităţii de parchet, lipsesc
corpurile delicte şi celelalte mijloace materiale de probă ridicate în
cursul cercetărilor.
Fapta pârâtului procuror B. A., care cu ocazia
instrumentării dosarului penal nr. …/P/….. al Parchetului de
pe lângă Tribunalul C. a nesocotit dispoziţiile Ordinului nr.
…/2009 al procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind organizarea şi
desfăşurarea activităţii de criminalistică în cadrul
Ministerului Public, prin aceea că a continuat să cuprindă
dosarul penal nr…./P/…., având ca obiect infracţiunea de
omor, în raportările semestriale, pe care le-a înaintat, în
perioada 2009 - 2014, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie - Biroul de Criminalistică, cu toate că
organele de poliţie au identificat ca autor al faptei pe numitul
O. L., întruneşte elementele constitutive ale abaterii
disciplinare prevăzute de dispoziţiile art.99 lit. m) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu
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modificările şi completările ulterioare, pentru următoarele
considerente:
Latura obiectivă a acestei abateri disciplinare constă într-o
acţiune sau inacţiune neconformă cu îndatoririle profesionale,
concretizată în conduita magistratului de a nu respecta obligaţiile
de natură administrativă prevăzute în legislaţia principală sau
secundară, ori în actele emise de conducerea parchetului, în
concordanţă cu legea.
Din punct de vedere al laturii subiective, pentru reţinerea
vinovăţiei este necesar ca acţiunea sau inacţiunea magistratului
să se fi realizat în mod nejustificat, forma de vinovăţie care
caracterizează această abatere fiind intenţia directă.
Referitor la această condiţie, poate fi considerată ca
nejustificată acea conduită a procurorului care, deşi avea
cunoştinţă de îndatoririle sale şi de conţinutul actelor emise de
conducătorul parchetului, nu şi le-a însuşit, ignorându-le, cu
intenţie, rezultatul urmărit fiind o atitudine discreţionară.
Potrivit art. 62 alin 1 din Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, Ministerul Public îşi exercită atribuţiile în
temeiul legii şi este condus de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar potrivit alin. 2 al
aceluiaşi articol, procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit
principiilor legalităţii, imparţialităţii şi controlului ierarhic.
Potrivit art. 70 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
coordonează activitatea parchetelor din subordine.
Potrivit art. 76 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, în exercitarea atribuţiilor ce-i revin, procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie emite
ordine cu caracter intern.
Dispoziţiile art. 12 şi 13 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor prevăd că aceştia sunt obligaţi să-şi
îndeplinească cu competenţă şi corectitudine îndatoririle
profesionale, să respecte îndatoririle cu caracter administrativ
stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu
Prin Ordinul nr…./2009 emis de procurorul general al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, privind
organizarea şi desfăşurarea activităţii de criminalistică în cadrul
Ministerului Public au fost stabilite o serie de atribuţii în sarcina
procurorilor criminalişti de la nivelul parchetelor de pe lângă
tribunale, printre care şi acelea de a organiza evidenţa cauzelor
privind infracţiunile de omor rămase cu autori necunoscuţi, de a
urmări ca poliţia judiciară să continue investigaţiile pentru
descoperirea autorilor, precum şi de a raporta, semestrial, Biroului
de criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, situaţia dosarelor cu autori neidentificaţi.
Secţia a apreciat că pentru a constata existenţa laturii
obiective a acestei abateri disciplinare trebuie să constate că
pârâtul procuror, în mod nejustificat, nu a respectat dispoziţiile cu
caracter administrativ dispuse în conformitate cu legea de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie.
Secţia a reţinut că din probele administrate în cauză a
rezultat fără putinţă de tăgadă faptul că pârâtul procuror a
nesocotit prevederile acestui ordin, care stabilea chiar atribuţiile
ce-i reveneau în calitate de procuror criminalist.
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În consecinţă, Secţia a constatat că pârâtul procuror
cunoscând dispoziţiile Ordinului nr. ……/2009 emis de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi
Justiţie, a acţionat contrar acestora, continuând să raporteze
această cauză, în toate situaţiile întocmite în perioada 2009 2014, cu toate că organele de poliţie au identificat o persoană ca
fiind autorul infracţiunii de omor, fapta acestuia fiind de natură a
aduce atingere unuia dintre principiile care guvernează activitatea
Ministerul Public, respectiv principiul controlului ierarhic, precum
şi a afecta prestigiul justiţiei, ca valoare socială ocrotită de lege.
În consecinţă, Secţia a reţinut în sarcina pârâtului
procuror B. A. săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de
art. 99 lit. m) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările aduse prin Legea
nr.24/2012.
Fapta pârâtului procuror B. A., care cu ocazia
instrumentării dosarului penal nr……../P/…… al Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. a manifestat o atitudine de
pasivitate, din culpa sa profesională lăsând cauza în
nelucrare timp de peste 5 ani, iar cu ocazia controlului
efectuat s-a constatat şi lipsa corpurilor delicte, întruneşte
elementele constitutive ale abaterii disciplinare prevăzute de
dispoziţiile art.99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, cu modificările
şi completările ulterioare, pentru următoarele considerente:
Potrivit art. art. 99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată,
constituie abatere disciplinară exercitarea funcţiei cu gravă
neglijenţă, iar potrivit art. 991 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, există gravă
neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul nesocoteşte din
culpă, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil, normele de drept
material ori procesual.
În considerarea elementelor care definesc conţinutul
acestei abaterii disciplinare trebuie să se constate existenţa unei
conduite culpabile a magistratului în exercitarea funcţiei, prin
încălcarea, în mod grav, neîndoielnic şi nescuzabil a normelor de
drept material ori procesual.
Referitor la cea dintâi condiţie, care se circumscrie laturii
obiective a abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) teza a II-a
din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
starea de fapt reţinută a evidenţiat încălcarea de către acesta a
responsabilităţilor specifice funcţiei, respectiv o încălcare a
normelor legale privind buna desfăşurare a activităţii,
responsabilităţi concretizate în cerinţa imperativă prevăzută de
art. 4 alin.1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, dispoziţie legală potrivit căreia procurorii sunt obligaţi
ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremaţia legii, să
respecte drepturile şi libertăţile persoanelor, precum şi egalitatea
lor în faţa legii şi să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu
tuturor participanţilor la procedurile judiciare, indiferent de
calitatea acestora.
De asemenea, această abatere disciplinară presupune
încălcarea standardelor de conduită impuse magistraţilor de
dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, coroborat cu

dispoziţiile art. 17 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor şi cu cele ale art. 104 din Legea nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Mai mult decât atât, dispoziţiile art. 12 şi 13 din Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor prevăd că aceştia sunt
obligaţi să-şi îndeplinească cu competenţă şi corectitudine
îndatoririle profesionale, să respecte îndatoririle cu caracter
administrativ stabilite prin legi, regulamente şi ordine de serviciu şi
sunt datori să depună diligenţa necesară în vederea îndeplinirii
lucrărilor repartizate, cu respectarea termenelor legale.
Secţia a constatat că pârâtul în perioada aprilie 2009 iunie 2014 nu a efectuat niciun act de urmărire penală, lăsând
cauza în nesoluţionare peste 5 ani de zile. Având în vedere că
organele de poliţie au identificat o persoană ca fiind autorul faptei,
pârâtul procuror avea obligaţia legală de a dispune faţă de acesta
o soluţie legală, în concordanţă cu probele administrate în cauză,
respectiv de trimitere în judecată dacă aprecia că vinovăţia
autorului a fost dovedită, scoatere de sub urmărire penală şi
continuarea cercetărilor de către organele de poliţie în situaţia în
care aprecia că acesta nu este autorul faptei. De asemenea,
Secţia a mai constată că în toată această perioadă nu a efectuat
personal nici un act de urmărire penală, cauza fiind în regim de
urmărire penală proprie.
Prin lăsarea în nesoluţionare a cauzei timp de peste 5 ani
de zile pârâtul procuror a încălcat părţilor ( O. L. - persoană
acuzată de către organele de poliţie încă din anul 2009 de
săvârşirea unei infracţiuni de omor şi moştenitorilor victimei B. S. )
accesul liber la justiţie (consacrat prin art. 21 din Constituţia
României) şi dreptul de a beneficia de un proces echitabil, care să
fie soluţionat într-un termen rezonabil ( art. 6 din Convenţia
Europeană pentru Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor
Fundamentale).
Din actele dosarului, rezultă că după ce cauza a fost
repartizată altui procuror, acesta din urmă, la scurt timp, a dispus
trimiterea în judecată a inculpatului O. L. pentru săvârşirea
infracţiunii de omor.
Sub aspectul laturii subiective, pentru a constata existenţa
abaterii disciplinare prevăzută de art.99 lit. t) teza a II-a din Legea
nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată şi modificată, Secţia a avut în vedere definirea
noţiunii de gravă neglijenţă.
Astfel, la conturarea noţiunii de gravă neglijenţă se impun
a fi avute în vedere normele constituţionale prevăzute de art.131,
conform cărora „ în activitatea judiciară, Ministerul Public
reprezintă interesele generale ale societăţii şi apără ordinea de
drept, precum şi drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Ministerul
Public îşi exercită atribuţiile prin procurori constituiţi în parchete, în
condiţiile legii”, iar potrivit dispoziţiilor art.132 „procurorii îşi
desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al
imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului
justiţiei”.
În ceea ce priveşte forma de vinovăţie constând în „gravă
neglijenţă”, se reţine că pot atrage răspunderea disciplinară numai
acele greşeli care au un caracter evident, grav, neîndoielnic şi

cărora le lipseşte orice justificare, fiind în vădită contradicţie cu
dispoziţiile legale.
În consecinţă, pentru a se putea reţine „grava neglijenta”
este necesar ca procurorul să manifeste o conduită de încălcare
flagrantă a unor îndatoriri elementare profesionale, cu consecinţe
grave asupra înfăptuirii actului de justiţie. Astfel, trebuie ca
nerespectarea normelor de procedură să poată fi caracterizată ca
fiind o greşeală evidentă, neîndoielnică, care nu îşi găseşte o
justificare, cu consecinţe deosebit de grave .
Din această perspectivă şi în raport de materialul probator
administrat în cauză, Secţia a reţinut, sub aspectul laturii
subiective, că modul în care pârâtul procuror a înţeles să îşi
exercite atribuţiile de serviciu este expresia gravei neglijenţe în
exercitarea funcţiei prin lăsarea cauzei în nelucrare timp de peste
5 ani.
Întrucât în calculul termenului rezonabil se are în vedere şi
perioada soluţionării cauzei în faza de urmărire penală, ca fază a
procesului penal, prin inactivitatea domnului procuror, care a lăsat
în nelucrare cauza peste 5 ani, cu toate că în cursul anului 2009
organele de poliţie au indicat autorul faptei, s-a creat premisele
încălcării cerinţei derulării procedurilor judiciare într-o perioadă
rezonabilă, în sensul art.6 din Convenţia Europeană pentru
Apărarea Drepturilor şi Libertăţilor Fundamentale.
Toate acestea conduc la concluzia caracterului imputabil al
întârzierilor înregistrate în efectuarea cercetărilor în dosarul penal
nr. …./P/… de către pârâtul procuror B. A., determinând nejustificat
prelungirea procedurilor judiciare, în condiţiile în care obiectul
cercetărilor îl constituia infracţiunea de omor, infracţiune prin care
s-a adus atingere celei mai importante valori sociale ocrotite de
norma penală, respectiv dreptul la viaţă, moştenitorilor legali ai
victimei îngrădindu-li-se accesul la justiţie şi la soluţionarea cauzei
într-un termen rezonabil, în condiţiile în care de la momentul
săvârşirii faptei (01.11.2004) şi până la repartizarea cauzei altui
procuror ( iunie 2014 ) au trecut aproape 10 ani. Mai mult, ţinând
cont de dispoziţiile art.122 din vechiul Cod de procedură penală,
care reglementau termenele de prescripţie a răspunderii penale,
se constată că termenul de prescripţie în prezenta cauză este de
15 ani, care curge de la data săvârşirii faptei, conform alin.2 al
aceluiaşi articol, şi care nu a fost întrerupt conform art.123 din
vechiul Cod de procedură penală, ceea ce conduce la concluzia că
atitudinea de pasivitate manifestată de pârât nu a făcut decât să
lase să curgă nejustificat termenul de prescripţie a răspunderii
penale, în detrimentul dispoziţiilor art.202 din vechiul Cod de
procedură penală, care reglementa rolul activ al organului de
urmărire penală, respectiv al procurorului în astfel de cauze.
În consecinţă, prin nerespectarea procedurilor în
soluţionarea acestei cauze, pârâtul procuror a încălcat obligaţiile
procurorilor de a asigura supremaţia legii, respectarea drepturilor
şi libertăţilor persoanelor, precum şi egalitatea lor în faţa legii
De asemenea, trebuie remarcat şi faptul că pârâtul
procuror nu a depus nicio diligenţă în ceea ce priveşte bunurile şi
corpurile delicte care au fost ridicate în această cauză, ele nefiind
înregistrate în registrul special ţinut la grefa parchetului conform
regulamentului de ordine interioară.
Faptele, astfel cum au fost reţinute, au avut consecinţe
grave şi au fost de natură a aduce atingere prestigiului justiţiei, în
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cauză, pe de o parte, fiind încălcate atât drepturile procesuale ale
moştenitorilor legali ai victimei cât şi ale numitului O. L., în ceea ce
priveşte termenul rezonabil de soluţionare, acesta din urmă fiind
acuzat de săvârşirea infracţiunii de omor încă din anul 2009 , iar pe
de altă parte s-a cauzat o tergiversare nejustificată a cercetărilor,
cu consecinţe asupra bunului mers al anchetei penale.
În consecinţă, Secţia a reţinut în sarcina pârâtului
procuror B. A. săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de
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art. 99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, cu modificările aduse prin Legea
nr.24/2012.
Ca urmare, faţă de dispoziţiile art.100 lit. a) din Legea
nr.303/2004, republicată, potrivit căreia sancţiunile ce se pot
aplică trebuie sa fie proporţionale cu gravitatea abaterilor, Secţia,
cu majoritate, a aplicat pârâtului procuror sancţiunea disciplinară
constând în „avertisment”.

Aspecte din jurisprudenţa secţiei pentru procurori
privind încălcarea normelor prevăzute de
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor,
în semestrul II al anului 2014
Procuror Daniela CÂMPEAN
şef Birou Grefa secţiilor

1.Hotărârea Secţiei pentru procurori nr.646
din 6 noiembrie 2014 menţinută prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 267 din 19 martie 2015
Prin Hotărârea Secţiei pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii nr.646/6.11.2014 s-a constatat încălcarea
dispoziţiilor art.18 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr.328/2005, de către domnul P. D., procuror în
cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria C.
Prin Rezoluţia nr……/2014 Procurorul General al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus
sesizarea Secţiei pentru procurori pentru a se aprecia cu privire la
existenţa eventualelor încălcări a dispoziţiilor art.18 din Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor, referitor la conduita
domnului procuror P. D. din datele de 28.06.2013, 18.09.2013,
23.10.2013, 12.02.2014 şi 08.10.2013.
La data de 02.09.2014, Secţia pentru procurori a constatat
existenţa indiciilor privind încălcarea dispoziţiilor art.18 din Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către domnul P. D.,
procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria C.
În concret, Secţia pentru procurori a reţinut existenţa
indiciilor privind încălcarea dispoziţiilor art.18 din Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către domnul P. D.
relativ la faptele descrise la punctele 1, 2, 3, 4, 6, 7, 15, 19 şi 21 din
rezoluţia Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie nr. ……/2014.
Secţia pentru procurori a reţinut, în esenţă, că prin
atitudinea şi comportamentul adoptat de domnul procuror P.
D., în următoarele împrejurări:
- la data de 28.06.2013, în cadrul unei întruniri
profesionale cu prim procurorul Parchetului de lângă Judecătoria
C., prim procurorul Parchetului de lângă Tribunalul C. şi
procurorul-şef secţie urmărire penală din cadrul Parchetului de
lângă Tribunalul C., pe un ton ironic, a afirmat tendenţios că în
activitatea de supraveghere soluţiile sunt cenzurate de către prim

procuror, în timp ce în activitatea judiciară procurorul de şedinţă
este liber să pună concluziile pe care le consideră de cuviinţă,
sugerând explicit că activitatea sa ca procuror de judiciar nu poate
fi cenzurată ierarhic; de asemenea, a mai afirmat că doamna
procuror B. L. a greşit încadrarea juridică dată în cauza asupra
căreia se comportau discuţiile, fără a-şi argumenta logico-juridic
poziţia.
- la data de 18.09.2013, în cadrul unei şedinţe la care au
participat prim procurorul, prim procurorul adjunct şi procurorii din
sectorul judiciar domnul procuror P. D. a făcut afirmaţii
defăimătoare cu referire la activitatea judiciara a Parchetului de pe
lângă Judecătoria C., susţinând că „este debandadă” , „nu are
încredere în nimeni” şi că „îl deranjează” cu referire la exercitarea
atribuţiilor de îndrumare şi control ale prim procurorului adjunct
(dubla verificare a soluţiilor dispuse de instanţă şi întocmirea
corespunzătoare a fişelor de şedinţă după modelul indicat de prim
procurorul adjunct)
- la data de 12.02.2014, în cadrul şedinţei de lucru
săptămânale a Parchetului de pe lângă Judecătoria C., a generat
un schimb de replici cu prim procurorul unităţii, atmosfera
devenind tensionată. De asemenea, a întrerupt deseori discursul
prim procurorului unităţii, prin solicitări nestatutare .
- la data de 29.04.2014 a refuzat să semneze de luare la
cunoştinţă a dispoziţiei prim procurorului privind planificarea
procurorilor din compartimentul judiciar
- la data de 17.07.2013 a refuzat să primească şi să
semneze de primire a Dispoziţiei nr…… din data de …../2013
emisă de prim procurorul unităţii,
- la data de 04.02.2014 nu a respectat rezoluţia prim
procurorului unităţii refuzând să refacă motivarea unor căi de atac,
conform noilor prevederi legale intrate în vigoare la 01.02.2014
(lucrările nr……/2013, nr……/2013, nr……./2013)
au fost încălcate dispoziţiile art.18 din Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
328/24.08.2005.
În concret, Secţia pentru procurori a reţinut că prin
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comportamentul adoptat de domnul procuror P. D. faţă de
conducerea Parchetului de pe lângă Judecătoria C. şi Parchetului
de pe lângă Tribunalul C. s-a adus atingere probităţii profesionale
şi morale, cu încălcarea dispoziţiilor art.18 din Codul deontologic
al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 328/24.08.2005.
Relativ la faptele reţinute la pct. 3, 6 si 21 din rezoluţia
Procurorului General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
Casaţie si Justiţie (din datele de 23.10.2013, 08.10.2013 şi
08.05.2014), Secţia pentru procurori a constatat că acestea nu se
circumscriu dispoziţiilor art.18 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor.
Prin Hotărârea nr. 267 din 19 martie 2015 Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a respins contestaţia
formulată de domnul procuror P. D. împotriva Hotărârii nr.646
din 6 noiembrie 2014 a Secţiei pentru procurori din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, pe care a menţinut-o,
pentru următoarele considerente:
În ceea ce priveşte existenţa faptelor reţinute în sarcina
domnului procuror P. D. ca şi încălcări ale normelor Codului
deontologic , Plenul a constatat că Secţia pentru procurori a stabilit
în mod just situaţia de fapt, care a rămas neschimbată cu ocazia
judecării contestaţiei, probele administrate în cauză reliefând clar
existenţa faptelor şi conduita necorespunzătoare statutului de
magistrat adoptată de petent, de natură a aduce atingere probităţii
profesionale şi morale.
În cauză, valoarea socială lezată o reprezintă relaţiile
sociale referitoare la realizarea activităţii de justiţie, atât în sensul
larg, cât şi în sensul restrâns al acestei noţiuni, care presupune, pe
lângă responsabilitatea statutului magistratului şi înfăptuirea
corectă a actului de justiţie, aceste relaţii transpunându-se în
obligaţii şi îndatoriri profesionale şi deontologice ale judecătorilor
şi procurorilor stabilite prin legi şi regulamente.
Art. 1 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor
stabileşte standardele de conduita a acestora, conforme cu
onoarea si demnitatea profesiei.
Conform dispoziţiilor art. 18 din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor relaţiile judecătorilor şi procurorilor în
cadrul colectivelor din care fac parte trebuie să fie bazate pe
respect şi bună-credinţă, indiferent de vechimea în profesie şi de
funcţia acestora. Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima părerea
cu privire la probitatea profesională şi morală a colegilor lor.
Conţinutul art.18 din Codul deontologic reprezintă o
dezvoltare a două dintre valorile fundamentale ale sistemului
judiciar consacrate de Principiile de la Bangalore privind conduita
judiciară, respectiv integritatea şi imparţialitatea. In conformitate cu
norma nr. 4.1. din Principiile de la Bangalore privind conduita
judiciară, în tot ceea ce face, magistratul va evita orice atitudine
necorespunzătoare sau impresia unei atitudini necorespunzătoare.
În exercitarea profesiei, magistratul este dator sa respecte
valorile fundamentale ale sistemului judiciar, consacrate şi de
Principiile de la Bangalore, privind conduita judiciară, respectiv
integritatea si etica.
Integritatea magistratului este o îndatorire fundamentală a
profesiei, aceasta rezultând din coroborarea textelor legale atât la
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nivel constituţional, cât şi prin lege, regulament şi cod deontologic.
Integritatea presupune ca magistratul să se asigure că
are, în ochii unui observator rezonabil, o conduită ireproşabilă, iar
manifestările şi acţiunile sale să fie de natură a crea încrederea
oamenilor în integritatea sistemului judiciar, inclusiv a
magistraţilor. Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la muncă şi în
societate se bazează pe respect şi bună credinţă.
Etica reprezintă o valoare ce impune magistratului bunele
maniere şi aparenţa respectării acestora, în îndeplinirea tuturor
activităţilor pe care le desfăşoară.
Probitatea profesională constă în atitudinea magistratului
de a se abţine de la orice comportament care este contrar legii,
lipsit de tact sau de bună-cuviinţă.
Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, judecătorii şi
procurorii sunt obligaţi ca, prin întreaga lor activitate, să asigure
supremaţia legii, să respecte drepturile şi libertăţile persoanelor,
precum şi egalitatea lor în faţa legii şi să asigure un tratament
juridic nediscriminatoriu tuturor participanţilor la procedurile
judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul
deontologic al judecătorilor şi procurorilor şi să participe la
formarea profesională continuă.
Potrivit dispoziţiilor art. 90 din Legea nr. 303/2004,
judecătorii şi procurorii sunt datori să se abţină de la orice acte sau
fapte de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în
societate. Relaţiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi
în societate se bazează pe respect şi bună-credinţă.
Potrivit dispoziţiilor art. 132 din Constituţia României şi art.
62 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cu
modificările şi completările ulterioare, procurorii îşi desfăşoară
activitatea conform principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al
controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei, iar conform
prevederilor art. 64 alin 1 din Legea nr. 304/2004, dispoziţiile
procurorului ierarhic superior, date în scris şi în conformitate cu
legea, sunt obligatorii pentru procurorii din subordine.
Din interpretarea logică şi teleologică a tuturor textelor
normative enunţate anterior, rezultă că statutul profesional al
acestora impune obligaţia de a avea o comportare corectă, demnă
şi rezervată, atât la muncă şi în societate, relaţiile acestora urmând
a se baza pe respect şi bună credinţă.
Având în vedere materialul probator administrat în cauză,
Plenul a reţinut că tipul de comportament adoptat de domnul
procurorul P. D. s-a plasat în afara standardelor de conduită
impuse de legile şi regulamentele, care reglementează activitatea
magistraţilor.
În consecinţă, Plenul a constatat că atitudinea şi
comportamentul petentului vis-a-vis de conducerea Parchetului de
pe lângă Judecătoria C. şi Parchetului de pe lângă Tribunalul C. cu
ocazia întrunirilor anterior indicate, refuzul nejustificat al acestuia de
a semna de primire a dispoziţiilor emise de conducerea unităţii,
precum şi nerespectarea acestora, reprezintă o încălcare a valorilor
fundamentale ale sistemului judiciar, integritatea magistratului fiind
o îndatorire fundamentală a profesiei, în cadrul căreia relaţiile
judecătorilor şi procurorilor, atât la muncă cât şi în societate, trebuie
sa se bazeze pe respect şi bună credinţă.

Urmarea săvârşirii acestor fapte de către petent constă în
subminarea funcţiilor manageriale exercitate de factorii de
conducere din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria C. şi
Parchetului de pe lângă Tribunalul C., în condiţiile în care unul
dintre principiile care guvernează activitatea Ministerului Public

este subordonarea ierarhică. Normele Codului deontologic impun
magistratului anumite exigenţe în comportament, circumscrise
între anumite limite, tocmai pentru a fi conforme cu onoarea şi
demnitatea profesiei.
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Interpretarea sintagmei „pe durata procedurii
disciplinare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 52
din Legea nr. 317/2004 privind
Consiliul Superior al Magistraturii
Procuror Loredana BĂLĂNOIU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În şedinţa din 27 noiembrie 2014, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a analizat mai multe aspecte legate de
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 52 din Legea nr.
317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,
cu modificările ulterioare, adoptând în acest sens Hotărârea
nr.1293/2014.
1. O primă problemă supusă analizei a vizat interpretarea
prevederilor art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, în
conformitate cu care „pe durata procedurii disciplinare,
soluţionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă
până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare”.
Aplicarea acestor dispoziţii a generat unele discuţii cu
privire la interpretarea sintagmei „pe durata procedurii
disciplinare”, sub aspectul stabilirii momentului începând cu care
intervine suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de
serviciu.
Aspectul care trebuia clarificat a fost acela dacă
suspendarea soluţionării cererii de acordare a pensiei de serviciu
poate interveni încă de la momentul începerii cercetării
disciplinare sau numai după exercitarea acţiunii disciplinare.
Plenul a apreciat că această problemă poate fi soluţionată
apelând la interpretarea logico-sistematică a dispoziţiilor care
reglementează atribuţiile Consiliului Superior al Magistraturii şi ale
Inspecţiei Judiciare în domeniul răspunderii disciplinare a
magistraţilor, precum şi la interpretarea unor noţiuni şi sintagme cu
care operează Legea nr. 317/2004.
Astfel, deşi nu se prevede în mod expres care sunt
momentele de început şi de sfârşit ale procedurii disciplinare,
acestea pot fi deduse din succesiunea dispoziţiilor Legii nr.
317/2004 care reglementează etapele soluţionării unei sesizări
referitoare la săvârşirea unei abateri disciplinare de către un
judecător sau procuror, respectiv verificarea prealabilă,
cercetarea disciplinară, exercitarea acţiunii disciplinare şi
soluţionarea acţiunii disciplinare.
Prin raportare la rolul atribuit de dispoziţiile art. 45 alin. (3)
din Legea nr. 317/2004 verificării prealabile, această primă etapă
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pe care o parcurge sesizarea privind comiterea unei abateri
disciplinare nu poate fi inclusă în sfera de aplicare a sintagmei
„durata procedurii disciplinare”, utilizată în cuprinsul dispoziţiilor
art. 52 alin. (2) din aceeaşi lege. Potrivit dispoziţiilor menţionate
“aspectele semnalate potrivit alin. (1) şi (2) sunt supuse unei
verificări prealabile efectuate de inspectorii judiciari din cadrul
Inspecţiei Judiciare, în cadrul căreia se stabileşte dacă există
indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare”.
De vreme ce scopul verificării prealabile este acela de a
stabili dacă există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare, se
poate concluziona că, în optica legiuitorului, asupra existenţei
unor astfel de indicii se poate statua după efectuarea verificării
prealabile.
În aceeaşi concepţie, legiuitorul stabileşte procedura de
urmat „dacă în urma verificărilor prealabile se constată că nu
există indiciile săvârşirii unei abateri disciplinare” [art. 45 alin. (4)]
sau “în cazul în care se constată că există indiciile săvârşirii unei
abateri disciplinare” [art. 45 alin. (6)].
În condiţiile în care în cursul verificării prealabile nu este
certă nici măcar existenţa indiciilor privind săvârşirea unei abateri
disciplinare, această activitate nu poate fi considerată parte a
procedurii disciplinare. Această apreciere este susţinută şi de un
argument de ordin terminologic, dedus din folosirea de către
legiuitor a termenului „prealabil” care are semnificaţia unui lucru
care trebuie făcut, pregătit, spus înainte de începerea unei acţiuni
principale; care precedă, care este anterior.
Prin urmare, procedura disciplinară la care se referă art.
52 alin. (2) începe odată cu cercetarea disciplinară.
Activităţile pe care le presupune, potrivit art. 46 alin. (1),
cercetarea disciplinară (stabilirea faptelor şi urmărilor acestora, a
împrejurărilor în care au fost săvârşite, precum şi a oricăror alte
date concludente din care să se poată aprecia asupra existenţei
sau inexistenţei vinovăţiei, ascultarea celui în cauză şi verificarea
apărărilor judecătorului sau procurorului cercetat) nu pot fi
realizate decât în cadrul unei proceduri disciplinare.
În consecinţă, cercetarea disciplinară (sintagmă căreia
legiuitorul îi mai ataşează uneori, în mod eronat şi termenul

„prealabilă”) face parte din procedura disciplinară, momentul de
debut al acestei proceduri fiind reprezentat de dispoziţia de
începere a cercetării disciplinare [art. 45 alin. (5) lit. c) şi alin. (6) lit.
b)]. Ca şi în cazul verificării prealabile, în sensul concluziei deduse
poate fi invocat chiar un argument de ordin terminologic,
denumirea acestei etape având inclus în cadrul ei termenul
„disciplinar”.
Cu atât mai mult, celelalte două etape ale soluţionării unei
sesizări disciplinare, respectiv exercitarea şi soluţionarea acţiunii
disciplinare nu se pot situa decât în cadrul procedurii disciplinare.
Astfel, prin exercitarea şi susţinerea acţiunii disciplinare se
urmăreşte tragerea la răspundere disciplinară a judecătorului şi
procurorului cu privire la care s-a constatat existenţa unor indicii
privind săvârşirea unei abateri disciplinare. Cu ocazia soluţionării
acţiunii disciplinare se verifică dacă sunt întrunite elementele
constitutive ale abaterii disciplinare imputate magistratului,
inclusiv a aspectului dacă aceasta a fost săvârşită cu vinovăţie şi
sunt stabilite toate împrejurările în care a fost comisă.
Pe de altă parte, procedura disciplinară nu poate fi
considerată ca fiind finalizată, în cazul în care, potrivit dispoziţiilor
art. 51 alin. (3) din Legea nr. 317/2004, judecătorul sau procurorul
sancţionat ori, după caz, Inspecţia Judiciară sau ceilalţi titulari ai
acţiunii disciplinare care au exercitat-o, au declarat recurs
împotriva hotărârii.
Prin raportare la aspectele menţionate mai sus, Plenul a
apreciat că dispoziţiile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004, în
conformitate cu care „Pe durata procedurii disciplinare,
soluţionarea cererii de acordare a pensiei de serviciu se suspendă
până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare”, trebuie să fie
interpretate în sensul că suspendarea soluţionării cererii de
acordare a pensiei de serviciu poate interveni din momentul
începerii cercetării disciplinare până la soluţionarea
definitivă a acţiunii disciplinare, moment care poate fi diferit,
după cum hotărârile celor două secţii ale Consiliului Superior
al Magistraturii au fost sau nu atacate (art.1 din Hotărârea nr.
1293 din 27.11.2014).
În acest sens, Plenul a constatat că, spre deosebire de
dispoziţiile art. 52 alin. (1) care prevăd că suspendarea din funcţie
a magistratului se dispune de secţia corespunzătoare a Consiliului
Superior al Magistraturii, în cazul măsurii suspendării cererii de
acordare a pensiei de serviciu, legiuitorul nu a mai prevăzut care
este organul care dispune luarea acestei măsuri, ea intervenind
ope legis.
Prin urmare, suspendarea cererii de acordare a pensiei de
serviciu intervine şi în perioada cuprinsă între momentul
soluţionării acţiunii disciplinare de către secţia corespunzătoare a
Consiliului şi cel al soluţionării recursului declarat împotriva
hotărârii respective, dacă cererea a fost formulată în acest
interval.
2. Potrivit art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, „Pe
durata procedurii disciplinare, secţia corespunzătoare a
Consiliului Superior al Magistraturii, din oficiu sau la propunerea
inspectorului judiciar, poate dispune suspendarea din funcţie a
magistratului, până la soluţionarea definitivă a acţiunii disciplinare,
dacă exercitarea în continuare a funcţiei ar putea afecta

desfăşurarea cu imparţialitate a procedurilor disciplinare sau dacă
procedura disciplinară este de natură să aducă atingere gravă
prestigiului justiţiei”.
Argumentele pe baza cărora s-a concluzionat că
suspendarea cererii de acordare a pensiei de serviciu poate
interveni încă din momentul începerii cercetării disciplinare,
precum şi pe durata judecării acţiunii disciplinare de către secţia
competentă, sunt valabile în egală măsură şi în privinţa
momentului începând cu care poate fi dispusă suspendarea din
funcţie a magistratului în temeiul art. 52 alin. (1) din Legea nr.
317/2004.
Prin urmare, începând cu data declanşării cercetării
disciplinare şi până la soluţionarea acţiunii disciplinare de către
secţia competentă, aceasta poate să dispună suspendarea din
funcţie a judecătorului sau procurorului, în temeiul art. 52 alin. (1)
din Legea nr. 317/2004.
Identitatea de soluţie nu mai subzistă, însă, în ceea ce
priveşte posibilitatea ca suspendarea din funcţie să fie dispusă şi
după soluţionarea acţiunii disciplinare de către secţia competentă.
Deşi art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 utilizează
aceeaşi sintagmă - pe durata procedurii disciplinare - cu referire la
cadrul procedural în care se poate dispune suspendarea din
funcţie a magistratului, interpretarea acesteia comportă unele
circumstanţieri, determinate, pe de o parte, de aspectul temporal
al competenţei funcţionale a secţiilor disciplinare de a dispune
suspendarea din funcţie a judecătorului sau procurorului, iar, pe
de altă parte, de regimul diferit al suspendării din funcţie
reglementată la alineatul (1) al articolului 52, faţă de suspendarea
cererii de acordare a pensiei de serviciu reglementată la alineatul
(2) al aceluiaşi articol.
Sub primul aspect, trebuie avut în vedere faptul că după
dezinvestirea secţiei disciplinare ca urmare a soluţionării acţiunii
disciplinare, secţia nu mai poate dispune alte măsuri în cauza
respectivă şi, prin urmare, nu ar mai putea dispune nici
suspendarea din funcţie a magistratului.
Sub cel de-al doilea aspect, trebuie remarcat că, în timp ce
măsura suspendării cererii de acordare a pensiei de serviciu
reglementată la art. 52 alin. (2) din Legea nr. 317/2004 intervine de
drept, suspendarea din funcţie în temeiul alineatului (1) al
aceluiaşi articol poate fi dispusă de secţia competentă a
Consiliului Superior al Magistraturii şi, prin urmare, nu poate
interveni decât în cadrul procedural în care aceasta îşi poate
exercita atribuţiile. Or, la momentul soluţionării acţiunii
disciplinare, aşa cum am arătat mai sus secţia se desesizează,
similar instanţei de judecată la momentul pronunţării, astfel că
suspendarea din funcţie a magistratului nu ar putea fi dispusă şi
ulterior acestui moment.
Prin urmare, după ce a soluţionat acţiunea disciplinară
secţia corespunzătoare a Consiliului nu mai poate dispune
suspendarea din funcţie a judecătorului sau procurorului faţă de
care s-a exercitat acţiunea disciplinară.
Pe aceste premise, Plenul a reţinut că suspendarea
din funcţie a judecătorului sau procurorului în temeiul art. 52
alin. (1) din Legea nr. 317/2004 poate fi dispusă începând cu
data declanşării cercetării disciplinare şi până la soluţionarea
acţiunii disciplinare de către secţia competentă. După ce a
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soluţionat acţiunea disciplinară secţia corespunzătoare a
Consiliului nu mai poate dispune în temeiul art. 52 alin. (1) din
Legea nr. 317/2004 suspendarea din funcţie a judecătorului
sau procurorului faţă de care s-a exercitat acţiunea
disciplinară [art. 2 alin. (1) din Hotărârea nr. 1293 din
27.11.2014].
3. Un alt aspect supus analizei a vizat durata măsurii
suspendării din funcţie a magistratului, cu privire la care art. 52
alin. (1) din Legea nr. 317/2004 statuează expres că această
măsură poate dura până la soluţionarea definitivă a acţiunii
disciplinare, adică fie până la momentul expirării termenului de
recurs, fie până la pronunţarea instanţei asupra recursului declarat
împotriva hotărârii de aplicare a sancţiunii disciplinare.
Potrivit art. 51 alin. (4) din Legea nr. 317/2004 recursul
suspendă doar executarea hotărârii secţiei de aplicare a sancţiunii
disciplinare şi ca atare, măsura suspendării dispuse anterior
produce efecte în continuare.
Prin urmare, de lege lata, dacă cu ocazia soluţionării
acţiunii disciplinare secţia corespunzătoare a Consiliului nu
se pronunţă şi asupra suspendării din funcţie a magistratului
în sensul încetării acestei măsuri, aceasta produce efecte în
continuare până la soluţionarea recursului declarat împotriva
hotărârii de aplicare a sancţiunii [art. 2 alin. (2) din Hotărârea
nr. 1293 din 27.11.2014].
Dacă, însă, prin hotărârea prin care soluţionează
acţiunea disciplinară, secţia competentă a Consiliului
Superior al Magistraturii dispune şi încetarea suspendării din
funcţie, măsura suspendării încetează la data hotărârii
secţiei. Încetarea suspendării din funcţie intervine chiar dacă
hotărârea este atacată cu recurs întrucât prevederile art. 51
alin. (4) din Legea nr. 317/2004 circumstanţiază expres efectul
suspensiv al recursului doar în ceea ce priveşte „executarea
hotărârii secţiei Consiliului Superior al Magistraturii de
aplicare a sancţiunii disciplinare” [art. 2 alin. (3) din Hotărârea
nr. 1293 din 27.11.2014].
4. În fine, o altă problemă supusă analizei Plenului a fost
aceea dacă membrii de drept ai Consiliului Superior al
Magistraturii au drept de vot la soluţionarea sesizării de
suspendare din funcţie a unui judecător sau procuror, întemeiată
pe dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, formulată în
timpul cercetării disciplinare, înainte se sesizarea secţiei
competente pentru judecarea acţiunii disciplinare.
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În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (2) din Legea nr.
317/2004, “Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de vot în situaţiile în
care secţiile îndeplinesc rolul de instanţă de judecată în domeniul
răspunderii disciplinare, la soluţionarea sesizărilor referitoare la
buna reputaţie a judecătorilor şi procurorilor şi a cererilor privind
încuviinţarea percheziţiei, reţinerii, arestării preventive sau
arestului la domiciliu cu privire la judecători, procurori ori
magistraţi-asistenţi”.
Plenul a considerat că soluţionarea sesizării de
suspendare din funcţie formulată în cursul cercetării
disciplinare, deci în cadrul procedurii disciplinare, constituite
o atribuţie care se exercită “ca instanţă de judecată în
domeniul răspunderii disciplinare”.
Prin urmare, în aplicarea dispoziţiilor art. 28 alin. (2)
din Legea nr. 317/2004, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie, ministrul justiţiei şi procurorul general al Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu au drept de
vot la soluţionarea unei sesizări de suspendare din funcţie
formulată în cursul cercetării disciplinare, întemeiată pe
dispoziţiile art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 [art. 3 alin. (1)
din Hotărârea nr. 1293 din 27.11.2014].
Pe de altă parte, este dincolo de orice îndoială că
soluţionarea unei sesizări de suspendare din funcţie în condiţiile
art. 52 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, formulată după exercitarea
acţiunii disciplinare, este de competenţa secţiei Consiliului
învestită cu soluţionarea acţiunii disciplinare, situaţie în care
membrii de drept ai Consiliului Superior al Magistraturii nu au drept
de vot.
Or, nu există nici un temei pentru care soluţionarea
aceleiaşi sesizări să fie supusă unui regim juridic diferit din
perspectiva dreptului de vot al membrilor de drept, în funcţie de
etapa procedurală în care este formulată.
Pe de altă parte, raţiunile care justifică nerecunoaşterea
dreptului de vot al membrilor de drept la soluţionarea sesizărilor de
suspendare din funcţie formulate în cursul judecării acţiunii
disciplinare se regăsesc, identic, în ipoteza în care sesizarea este
formulată în cursul cercetării disciplinare şi prin urmare, impun
aceeaşi soluţie.
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr.1293/2014 a fost publicată pe pagina de internet a Consiliului
Superior al Magistraturii.
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I. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (Camera a
treia) a statuat prin hotărârea pronunţată la data de 12
noiembrie 2014, în cauza înregistrată sub nr. C-656/131, având
ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată de
Nejvyssi soud (Republica Cehă) în temeiul art. 267 din
Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, că art. 12
alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din
27 noiembrie 2003 privind competenţa, recunoaşterea şi
executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială
şi în materia răspunderii părinteşti trebuie interpretat în
sensul că poate să constituie, în scopul unei proceduri în
materia răspunderii părinteşti, temeiul competenţei unei
instanţe dintr-un stat membru care nu este cel al reşedinţei
obişnuite a copilului chiar şi atunci când nicio altă procedură
nu este pendinte în faţa instanţei alese.
Cererea a fost formulată în cadrul unui litigiu între doamna
L., mama copiilor R. şi K., şi domnul M., tatăl copiilor, având ca
obiect încredinţarea minorilor menţionaţi care se află la mamă în
Austria, în timp ce tatăl locuieşte în Republica Cehă.
În fapt, s-a reţinut că cei doi copii s-au născut în Republica
Cehă şi au cetăţenia acestui stat. Până în luna februarie 2010,
copii au locuit în Republica Cehă, împreună cu părinţii. Din acest
moment, mama a început să muncească în Austria, iar copii au
locuit alternativ la cei doi părinţi. Tatăl domiciliază în localitatea
Cesky Krumlov (Republica Cehă).
La data de 20 mai 2012, mama a înregistrat domiciliul
copiilor în Austria şi l-a notificat pe tată că aceştia nu vor mai reveni
în Republica Cehă.
La data de 26 octombrie 2012, domnul M. a sesizat
Tribunalul districtual din Cesky Krumlov cu o cerere prin care
solicita încredinţarea copiilor şi pensie alimentară.
La data de 28 octombrie 2012, domnul M., încălcând
acordul încheiat cu doamna L., a refuzat să înapoieze copiii care
se aflau în vizită la el.
La data de 29 octombrie 2012, mama a formulat, la rândul
său, o cerere adresată Tribunalului districtual din Cesky Krumlov,
având ca obiect încredinţarea minorilor şi pensie alimentară.
La data de 1 noiembrie 2012, în baza unei hotărâri
provizorii emise de instanţa menţionată, copiii au fost returnaţi
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mamei. Curtea de Apel regională din Ceske Budejovice a
confirmat măsura primei instanţe.
În luna februarie 2013, Tribunalul districtual din Cesky
Krumlov a închis procedura, prin constatarea propriei
necompetenţe, în conformitate cu prevederile Codului de
procedură ceh, întrucât domiciliul copiilor se afla în Austria la data
sesizării sale, iar instanţelor austriece le revine competenţa în
baza art. 8 alin. 1 din Regulamentul nr. 2201/2003.
Printr-o decizie din data de 11 aprilie 2013, Curtea de Apel
regională din Ceske Budejovice a reformat hotărârea de închidere
a procedurii pronunţată de Tribunalul districtual din Cesky
Krumlov.
Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel regională din
Ceske Budejovice a reţinut că, în cauză, competenţa
internaţională a instanţelor cehe este dată de art. 12 alin. 3 din
Regulamentul nr. 2201/2003, întrucât copiii au o strânsă legătură
cu Republica Cehă, iar cei doi părinţi au acceptat această
competenţă, ca şi tutorele desemnat în cadrul procedurii.
Mai mult, chiar doamna L. introdusese în luna octombrie
2012 o cerere la instanţa din Cesky Krumlov.
Doamna L. a formulat recurs şi a solicitat şi obţinut
suspendarea deciziei din data de 11 aprilie 2013 a Curţii de Apel
regională din Ceske Budejovice.
În susţinerea recursului, aceasta a indicat faptul că
instanţelor din Republica Cehă nu le revine competenţa în cauză,
nefiind îndeplinită condiţia privind acceptarea competenţei
internaţionale a acestora conform art. 12 alin. 3 din Regulamentul
nr. 2201/2003.
Doamna L. a mai arătat şi că a introdus cererea la
Tribunalul districtual din Cesky Krumlov la recomandarea Oficiului
ceh pentru protecţia juridică şi socială a copilului şi că ulterior a
sesizat instanţele austriece, iar începând cu data de 31 octombrie
2012, după ce a luat cunoştinţă de totalitatea faptelor, şi-a
exprimat în mod neechivoc dezacordul cu privire la competenţa
instanţelor din Republica Cehă.
Instanţa de trimitere (Curtea Supremă) a precizat că, pe
de o parte, potrivit unei interpretări care este în mod cert foarte
restrictivă, dar care ar permite garantarea unui efect deplin al art.
15 din Regulamentul nr. 2201/2003, s-ar putea considera că art.
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12 alin. 3 nu permite decât o prorogare de competenţă doar în
favoarea instanţei deja sesizate cu o cerere de divorţ sau de
anulare a căsătoriei, atunci când competenţa acesteia se
întemeiază pe art. 7 din regulament. Pe de altă parte, s-ar putea
aprecia că art. 12 alin. 3 se poate aplica chiar şi în lipsa oricărei alte
proceduri conexe cu procedura referitoare la încredinţarea
copiilor.
Totodată, s-a pus problema dacă se poate considera că a
existat din partea doamnei L. o „acceptare expresă sau în orice alt
mod neechivoc” a competenţei instanţelor cehe. Instanţa de
trimitere a precizat că nu percepe caracterul neechivoc al unei
asemenea manifestări de voinţă din partea mamei copiilor.
În drept, art. 12 alin. 3 din Regulamentul nr. 2201/2003
stipulează:
„instanţele judecătoreşti dintr-un stat membru sunt
competente, de asemenea, în materie de răspundere părintească
în alte proceduri decât cele menţionate la alin. 1 atunci când
a. copilul are o legătură strânsă cu acest stat membru, în
special datorită faptului că unul dintre titularii răspunderii părinteşti
îşi are reşedinţa obişnuită aici sau copilul este resortisant al
acestui stat membru
şi
b. competenţa instanţelor a fost acceptată în mod expres
sau în orice alt mod neechivoc de către toate părţile la procedură la
data sesizării instanţei, iar competenţa este în interesul superior al
copilului”.
Au fost ridicate două probleme:
- art. 12 alin. 3 trebuie interpretat în sensul că reprezintă
temei al competenţei într-o procedură în materia răspunderii
părinteşti şi atunci când nu este în curs nicio procedură aferentă
(cu alte cuvinte, „alte proceduri decât cele menţionate la alin. 1”)?
- în cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, art. 12
alin. 3 trebuie interpretat în sensul că prin „acceptarea expresă sau
în orice alt mod neechivoc” se înţelege şi situaţia în care partea
care nu a iniţiat procedura introduce propria cerere de sesizare a
instanţei în aceeaşi cauză, dar ulterior, cu ocazia primului act
efectuat, contestă competenţa instanţei în procedura iniţiată
anterior de cealaltă parte?
Cu privire la prima întrebare, trebuie pornit de la
constatarea că modul de redactare a
art. 12 alin. 3 din
Regulamentul nr. 2201/2003 nu permite, prin el însuşi, să se
stabilească dacă, pentru a fi posibilă aplicarea prorogării de
competenţă, este sau nu necesar ca instanţa în favoarea căreia se
solicită prorogarea de competenţă să fie deja sesizată cu o altă
procedură.
În ceea ce priveşte art. 12 alin. 1 din regulament, reiese cu
claritate că posibilitatea prorogării de competenţă oferită nu poate
fi decât în favoarea instanţelor judecătoreşti din statul membru
care exercită competenţa în temeiul art. 3 din acelaşi regulament
cu privire la o cerere de divorţ, de separare de drept sau de anulare
a căsătoriei. Alin. 2 al art. 12 precizează momentul la care
competenţa acordată la alin. 1 încetează, şi anume atunci când
hotărârea de admitere sau de respingere a cererii de divorţ, de
separare de drept sau de anulare a căsătoriei dobândeşte
autoritate de lucru judecat sau, în cazul în care o procedură privind
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răspunderea părintească este pe rolul unei instanţe la data
prevăzută anterior, atunci când hotărârea privind răspunderea
părintească dobândeşte autoritate de lucru judecat sau, în cele
două cazuri arătate anterior, de îndată ce procedura a încetat din
alt motiv.
Or, constată curtea, nicio dispoziţie echivalentă cu acest
alin. 2 nu este prevăzută pentru posibilitatea prorogării de
competenţă oferită de art. 12 alin. 3 din Regulamentul nr.
2201/2003.
Din aceste consideraţii, având în vedere şi hotărârea
pronunţată în cauza nr. C-436/13, curtea a apreciat că rezultă că
prorogarea de competenţă prevăzută la art. 12 alin. 3 poate fi
aplicată fără a fi necesar ca procedura în această materie să aibă
legătură cu o altă procedură deja pendinte în faţa instanţei în
favoarea căreia se cere prorogarea de competenţă.
S-a motivat în sensul că această interpretare este singura
de natură să nu aducă atingere efectului util al acestei dispoziţii şi
să garanteze respectarea obiectivelor urmărite de Regulamentul
nr. 2201/2003.
Cu privire la cea de-a doua întrebare, s-a arătat că este
evident că nu ne aflăm în situaţia textului art. 12 alin. 3 lit. b din
regulament dacă instanţa este sesizată doar la iniţiativa uneia
dintre părţile din procedură, cealaltă parte sesizează aceeaşi
instanţă cu o altă procedură la o dată ulterioară, iar această ultimă
parte contestă însăşi competenţa instanţei sesizate.
S-a mai adăugat şi că, atunci când o instanţă este sesizată
cu o procedură conform art. 12 al. 3 din Regulamentul nr.
2201/2003, interesul superior al copilului nu poate fi asigurat decât
printr-o examinare, în fiecare caz în parte, a aspectului dacă
prorogarea de competenţă solicitată este conformă cu acest
interes şi că o prorogare de competenţă este valabilă doar pentru
procedura specifică pentru care instanţa a cărei competenţă este
prorogată este sesizată.
Prin urmare, curtea declară:
- art. 12 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al
Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenţa,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie
matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti trebuie interpretat
în sensul că poate să constituie, în scopul unei proceduri în
materia răspunderii părinteşti, temeiul competenţei unei instanţe
dintr-un stat membru care nu este cel al reşedinţei obişnuite a
copilului chiar şi atunci când nicio altă procedură nu este pendinte
în faţa instanţei alese;
- art. 12 alin. 3 lit. b trebuie interpretat în sensul că nu se
poate considera că competenţa instanţei sesizate de o parte
pentru a soluţiona o procedură în materia răspunderii părinteşti a
fost „acceptată în mod expres sau în orice alt mod neechivoc de
către toate părţile la procedură”, în sensul acestei dispoziţii, atunci
când pârâta din această primă procedură iniţiază o a doua
procedură în faţa aceleiaşi instanţe şi invocă necompetenţa
instanţei respective.
II. Prin hotărârea pronunţată la data de 23 octombrie
2
2014, în cauza înregistrată sub nr. C-305/13 , Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene a statuat că art. 4 alin. 4 teza finală
din Convenţia de la Roma privind legea aplicabilă obligaţiilor

contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie
1980, trebuie interpretat în sensul că această dispoziţie se
aplică unui contract de comision de transport numai în cazul
în care obiectul principal al contractului constă în transportul
propriu-zis al mărfii în cauză, aspect ce trebuie verificat de
instanţa de trimitere.
Totodată, art. 4 alin. 2 din aceeaşi convenţie trebuie
interpretat în sensul că, în ipoteza în care se susţine că un
contract prezintă legături mai strânse cu o altă ţară decât cea
a cărei lege este desemnată de prezumţia care figurează la
alineatul respectiv, instanţa naţională trebuie să compare
legăturile care există între acest contract şi, pe de o parte, ţara
a cărei lege este desemnată de prezumţie şi, pe de altă parte,
cealaltă ţară vizată.
Cauza menţionată a avut ca obiect o cerere de decizie
preliminară formulată în temeiul Primului protocol din 19 decembrie
1988 privind interpretarea de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene a Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor
contractuale de Cour de Cassation (Republica Franceză).
În fapt, s-a reţinut că Va Tech, o societate de drept francez,
cu sediul la Lyon, a încredinţat altei societăţi franceze, Safram,
sarcina de a organiza, în calitate de comisionar principal de
transport, deplasarea din portul Antwerp către Lyon a unui
transformator cumpărat din Statele Unite aleAmericii.
Societatea Safram, acţionând în nume propriu, dar pe
seama Va Tech, a încheiat cu Haeger&Schmidt, cu sediul la
Duisburg, un alt contract de comision având ca obiect executarea
transportului transformatorului pe căile navigabile interioare. La
rândul său, societatea Haeger&Schmidt l-a contractat pe domnul
Lorio, un transportator stabilit la Douai (Republica Franceză),
proprietarul unei penişe, înmatriculată în Belgia.
La data de 23 ianuarie 2003, în timpul manevrelor de
încărcare în portul Anvers, transformatorul a alunecat în cală,
provocând răstrurnarea penişei şi scufundarea încărcăturii.
Va Tech a solicitat Tribunalului de commerce de Douai
repararea prejudiciului provocat de către Safram şi
Haeger&Schmidt. Aceasta din urmă l-a chemat în garanţie pe
domnul Lorio şi pe asiguratorul acestuia, Mutuelles du Mans
Assurances IARD.
Tribunalul de commerce de Douai a pronunţat la data de
23 iunie 2010 o hotărâre prin care a admis cererea de daune. În
cadrul acestui proces s-a stabilit că legea franceză este singura
aplicabilă contractelor în cauză şi a stabilit societăţile Safram şi
Haeger&Schmidt responsabile pentru crearea prejudiciului.
Hotărârea menţionată a fost menţinută în apel de Curtea
de Apel din Douai. În motivare, instanţa a reţinut, între altele, că
dreptul german nu avea vocaţia de a se aplica unui contract de
transport, în sensul art. 4 din Convenţia de la Roma, încheiat de o
societate franceză cu sediul social în Republica Franceză pe
seama altei societăţi franceze, atunci când punctul de descărcare
este situat tot în Republica Franceză.
Societatea Haeger&Schmidt a formulat recurs în faţa
Curţii de Casaţie, invocând un motiv unic fundamentat pe
2

incorecta stabilire a legii aplicabile litigiului. Recurenta a arătat că
a furnizat prestaţia caracteristică contractului de comision de
transport încheiat între cele două părţi şi că are sediul în Republica
Federală Germania.
În opinia Haeger&Schmidt, instanţele care au judecat
litigiul nu puteau aplica legea franceză, în temeiul art. 4 alin. 5 din
Convenţia de la Roma, decât după ce comparau legăturile
existente între contract şi, pe de o parte, Republica Federală
Germania, al cărei drept pare aplicabil în cauză, potrivit prezumţiei
generale de competenţă stabilită de art. 4 alin. 2 din această
convenţie, şi, pe de altă parte, Republica Franceză, pentru a stabili
ţara cu care contractul prezintă cele mai strânse legături în sensul
art. 4 alin. 5 din convenţie.
Pornind de la aceste premise, Curtea de Casaţie a
suspendat cauza şi a adresat trei întrebări, astfel:
- Contractul de comision de transport, prin care un
comitent încredinează unui comisionar, care acionează în nume
propriu și pe răspunderea sa, organizarea unui transport de
mărfuri care va fi executat de un transportator sau de
transportatori pe seama comitentului, poate avea, și în ce condiii,
ca obiect principal efectuarea unui transport de mărfuri în sensul
art. 4 alin. 4 ultima teză din Convenia de la Roma?
- În cazul în care contractul de comision de transport
poate fi considerat un contract de transport de mărfuri în sensul
art. 4 alin. 4 din convenia menionată, dar prezumia specială de
determinare a legii prevăzute de acest text nu se poate aplica,
nefiind întrunite simultan condiiile impuse, textul primei sale teze,
potrivit căreia contractul de transport de mărfuri nu face obiectul
prezumiei generale de la alin. 2, trebuie interpretat în sensul că
instana este astfel invitată să identifice legea aplicabilă nu în
temeiul acestei prezumii, înlăturată în mod definitiv, ci în temeiul
principiului general de determinare prevăzut la art. 4 alin. 1, cu alte
cuvinte, prin identificarea ării cu care contractul prezintă cele mai
strânse legături, fără a se acorda o atenie deosebită ării în care
se află sediul pării care execută prestaia caracteristică a
contractului?
- Presupunând că contractul de comision de transport face
obiectul prezumiei generale de la art. 4 alin. 2, în ipoteza în care
clientul iniial ar fi contractat cu un prim comisionar, care ar fi fost
ulterior înlocuit de un al doilea comisionar, se poate admite să se
determine legea aplicabilă în cadrul raporturilor contractuale
dintre client și acest al doilea comisionar în funcie de ara în care
se află sediul primului comisionar, legea ării astfel desemnate
fiind considerată aplicabilă în mod global întregii operaiuni de
comision de transport?
În drept, art. 4 din Convenţia de la Roma este intitulat
„legea aplicabilă în absenţa înţelegerii” şi are următorul conţinut:
(1) În măsura în care legea aplicabilă contractului nu a fost
aleasă în conformitate cu art. 3, contractul este supus legii ării cu
care acesta prezintă cele mai strânse legături. Cu toate acestea,
dacă o parte a contractului poate fi separată de restul contractului
și prezintă o legătură mai strânsă cu o altă ară, legea acestei alte
ări se va putea aplica, prin excepie, acestei pări din contract.
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(2) Sub rezerva dispoziiilor alin. 5, contractul este
prezumat a avea legături mai strânse cu ara în care partea care
trebuie să execute prestaia caracteristică acelui contract își are
reședina obișnuită sau, în cazul unei societăi sau al unei alte
persoane juridice, înregistrate sau nu, sediul central. Cu toate
acestea, dacă contractul este încheiat în exercitarea activităii
profesionale a acestei pări, ara în cauză este aceea în care este
situat sediul său principal sau ara în care este situat locul de
desfășurare a activităii la care trebuie executată prestaia, în
cazul în care, în conformitate cu contractul, prestaia trebuie
executată printr-un alt loc de desfășurare a activităii decât sediul
principal.
[…]
(4) Contractul de transport de mărfuri nu face obiectul
prezumiei de la alin. 2. În cazul unui astfel de contract, dacă ara în
care transportatorul îşi are sediul principal în momentul încheierii
contractului este aceeași cu cea unde este situat locul de
încărcare sau de descărcare sau sediul principal al expeditorului,
contractul este prezumat ca având legăturile cele mai strânse cu
ara respectivă. La aplicarea prezentului alineat, contractele
pentru curse charter pentru o singură călătorie sau alte contracte
sunt considerate contracte de transport de mărfuri dacă au ca
obiect principal efectuarea unui transport de mărfuri.
(5) Alin. 2 nu se aplică dacă prestaia caracteristică nu
poate fi determinată, iar prezumiile de la alineatele 2, 3 și 4 sunt
înlăturate dacă din ansamblul circumstanelor cauzei reiese că
acel contract prezintă legături mai strânse cu o altă ară.
Cu privire la prima întrebare, curtea a reţinut că, prin
intermediul său, instanţa de trimitere a solicitat, în esenţă, să se
stabilească dacă art. 4 alin. 4 ultima teză din Convenia de la Roma
trebuie interpretat în sensul că se aplică unui contract de comision
de transport și, dacă aceasta este situaia, care sunt condiiile care
permit ca un contract de comision de transport să fie considerat
contract de transport de mărfuri.
Articolul 4 se întemeiază pe principiul general, consacrat
la alin. 1 al acestui articol, potrivit căruia, pentru a stabili legătura
unui contract cu un sistem de drept naional, trebuie să se
determine ara cu care acest contract prezintă „cele mai strânse
legături”. Cu toate acestea, aplicarea acestui principiu general
este atenuată prin prezumiile prevăzute la art. 4 alin. 2-4 din
Convenia de la Roma.
În special, art. 4 alin. 2 enună o prezumie cu caracter
general care constă în a reine drept criteriu de legătură locul de
reședină al pării contractante care execută prestaia
caracteristică.
Alin. 5 al aceluiași art. 4 cuprinde o clauză derogatorie
care permite înlăturarea prezumiilor menionate atunci când din
ansamblul circumstanelor cauzei reiese că acel contract prezintă
legături mai strânse cu o altă ară.
Apoi, curtea a examinat înţelesul sintagmei „contracte
considerate contracte de transport de mărfuri”.
Se va lua în considerare scopul raportului contractual şi
ansamblul obligaţiilor părţii care execută obligaţia principală.
În această lumină, contractul de comision de transport
este un contract distinct a cărui prestaţie caracteristică constă în
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organizarea transportului mărfii. Întrucât nu are ca obiect principal
deplasarea mărfii, acest contract nu poate fi considerat un
contract de transport.
Totuşi, în anumite circumstanţe, contractul de comision de
transport poate avea caracterul specific contractului de transport,
pornind de la prestaţia reală realizată, şi anume dacă aceasta
constă în deplasarea mărfii.
Din decizia de trimitere reiese că obiectul principal al
contractului încheiat între Safram și Haeger & Schmidt era
„organizarea globală a transportului, iar nu simpla reprezentare
juridică a clientului”, Haeger & Schmidt acionând în calitate de
intermediar sub răspunderea sa și în nume propriu, dar pe seama
clientului, pentru a îndeplini actele necesare pentru transportul
transformatorului în cauză.
Având în vedere consideraiile de mai sus, curtea a
apreciat că trebuie să se răspundă la prima întrebare că art. 4 alin.
4 ultima teză din Convenia de la Roma trebuie interpretat în
sensul că această dispoziie se aplică unui contract de comision
de transport numai în cazul în care obiectul principal al contractului
constă în transportul propriu-zis al mărfii în cauză, aspect care
trebuie verificat de instana de trimitere.
Cu privire la cea de-a doua întrebare, instanţa de trimitere
a solicitat, în esenţă, să se stabilească dacă legea aplicabilă unui
contract de transport de mărfuri, atunci când nu poate fi stabilită în
aplicarea celei de a doua teze a art. 4 alin. 4 din Convenia de la
Roma, trebuie să fie determinată în funcie de norma generală
prevăzută la alin. 1 al acestui articol sau de prezumia generală
prevăzută la alin. 2 al aceluiași articol.
În acest sens, potrivit propriei jurisprudenţe, curtea a
arătat că instana naională trebuie să determine întotdeauna
legea aplicabilă în temeiul prezumiilor menionate la art. 4 alin. 2-4
din convenia respectivă, care îndeplinesc cerina generală de
previzibilitate a legii și, prin urmare, de securitate juridică în
raporturile contractuale.
Potrivit alin. 4 a doua teză al acestuia, contractul de
transport de mărfuri este guvernat de legea ării în care
transportatorul are sediul principal în momentul încheierii
contractului, dacă, în aceeași ară, este situat locul de încărcare
sau de descărcare a mărfii sau sediul principal al expeditorului.
Astfel, respectivul articol prevede în mod explicit, pe de o
parte, că prezumia menionată la alin. 2 al acestuia nu se aplică
contractului de transport de mărfuri. Pe de altă parte, acesta
prevede mai multe criterii de legătură specifice care permit să se
determine legea aplicabilă acestui tip de contract, locul în care se
află reședina transportatorului nefiind considerat, ca atare, suficient
în această privină.
În aceste condiii, ar fi contrar atât textului art. 4 alin. 4 din
Convenia de la Roma, cât și raiunii acestei dispoziii să se aplice
prezumia menionată la alin. 2 al acestui articol în cazul unui
contract precum cel în discuie în litigiul principal, dacă, nefiind
întrunite simultan criteriile prevăzute în a doua teză a acestui alin.
4, se stabilește că prezumia menionată la acest alineat nu este
aplicabilă.
În concluzie, curtea a considerat că trebuie să se
răspundă la a doua întrebare că art. 4 alin. 4 din Convenia de la
Roma trebuie interpretat în sensul că legea aplicabilă unui
contract de transport de mărfuri, atunci când nu poate fi stabilită în

aplicarea celei de a doua teze a acestei dispoziii, trebuie să fie
determinată în funcie de norma generală prevăzută la alin. 1 al
articolului respectiv, ceea ce înseamnă că legea care guvernează
acest contract este cea a ării cu care contractul prezintă cele mai
strânse legături.
Referitor la cea de-a treia întrebare, instanţa de trimitere a
solicitat să se stabilească dacă art. 4 alin. 2 din Convenia de la
Roma trebuie interpretat în sensul că permite instanei naionale
să determine legea aplicabilă raporturilor contractuale cum sunt
cele în discuie în litigiul principal, în care primul comisionar de
transport a fost înlocuit cu un al doilea comisionar care are sediul
în alt stat membru, numai în funcie de locul în care are sediul
comisionarul principal.
Curtea a statuat că, într-o primă etapă, instanţa naţională
trebuie să determine legea aplicabilă pe baza criteriilor de legătură
specifice care figurează la alin. 2, iar într-o a doua fază să verifice
dacă, în lumina tuturor circumstanelor litigiului cu care este
sesizată, trebuie sau nu eliminată soluia la care s-a ajuns în
aplicarea respectivului alin. 2. În acest scop, instana va realiza o
comparaie a legăturilor existente între contract și, pe de o parte,
ara în care partea care trebuie să execute prestaia caracteristică
are reședina obișnuită la data încheierii contractului și, pe de altă
parte, o altă ară cu care acest contract prezintă legături strânse.
Ţinând cont de toate aceste argumente, curtea a declarat
următoarele:

- Art. 4 alin. 4 ultima teză din Convenia privind legea
aplicabilă obligaiilor contractuale, deschisă spre semnare la
Roma la 19 iunie 1980, trebuie interpretat în sensul că această
dispoziie se aplică unui contract de comision de transport numai
în cazul în care obiectul principal al contractului constă în
transportul propriu-zis al mărfii în cauză, aspect care trebuie
verificat de instana de trimitere;
- Art. 4 alin. 4 din convenia menionată trebuie interpretat
în sensul că legea aplicabilă unui contract de transport de mărfuri,
atunci când nu poate fi stabilită în aplicarea celei de a doua teze a
acestei dispoziii, trebuie să fie determinată în funcie de norma
generală prevăzută la alin. 1 al articolului respectiv, ceea ce
înseamnă că legea care guvernează acest contract este cea a ării
cu care contractul prezintă cele mai strânse legături;
- Art. 4 alin. 2 din aceeași convenie trebuie interpretat în
sensul că, în ipoteza în care se susine că un contract prezintă
legături mai strânse cu o altă ară decât cea a cărei lege este
desemnată de prezumia care figurează la alineatul respectiv,
instana naională trebuie să compare legăturile care există între
acest contract și, pe de o parte, ara a cărei lege este desemnată
de prezumie și, pe de altă parte, cealaltă ară vizată.
În acest sens, instana naională trebuie să ină seama de
ansamblul circumstanelor, inclusiv de existena altor contracte
legate de contractul în cauză.
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Jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene a
Drepturilor Omului în perioada iulie - decembrie 2014
Procuror dr. Cristina BEN EZRA
Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe

În cauza Centrul de resurse juridice in numele lui
Valentin Campeanu împotriva României din 17 iulie 2014
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Marea Cameră) s-a
pronunţat cu privire la lipsa unei anchete efective în cazul
unui tânăr infestat cu HIV, cu dizabilităţi intelectuale, de etnie
romă, care a decedat în perioada în care se afla internat întrun spital de psihiatrie.
CEDO a constat încălcarea articolului 2 privind dreptul
la viaţă şi a articolului 13 privind dreptul la un recurs efectiv.
Cauza priveşte decesul unui tânăr de origine romă,
Valentin Câmpeanu, afectat de un handicap mintal grav, infestat
cu HIV, în timp ce se afla internat intr-un spital psihiatric Cauza
este relevantă prin obiectul ei si anume decesul unui pacient
internat într-o instituţie psihiatrică, lipsit de reprezentant legal. În
plus, acesta este primul caz în jurisprudenţa CEDO în care se
ridică problema accesului la justiţie prin reprezentant (o
organizaţie guvernamentală), după deces, a unor atare persoane.
În timpul vieţii Valentin Câmpeanu nu a iniţiat nicio
procedura în faţa autorităţilor naţionale pentru a se plânge cu
privire la situaţia sa medicală şi juridică. După decesul său,
Centrul de Resurse Juridice (C.R.J.), o o rganizaţie
nonguvernamentală, a iniţiat mai multe proceduri interne cu
scopul de a elucida circumstanţele în care s-a produs decesul.
C.R.J. a depus plângere la parchet, care a decis că nu există
elemente care să indice că autorităţile ar fi responsabile pentru
moartea tânărului şi au închis dosarul dispunnând neînceperea
urmării penale. Decizia irevocabilă a instanţei de judecată a fost
pronunţată în anul 2008, fiind confirmată definitiv soluţia de
neîncepere a urmăririi penale.
Ulterior CRJ, în numele domnului Campeanu, s-a adresat
CEDO invocând încălcarea articolelor 2,3,5,8,13 şi 14 din
Convenţie.
Curtea, în ceea ce priveşte admisibilitatea cauzei, „ a
respins obiecţiile formulate de Guvernul României referitoare la
faptul că Centrul de Resurse Juridice nu ar fi avut calitatea de a
trimite CEDO o plângere în numele lui Valentin Cîmpeanu ”.
În ce priveşte calitatea CRJ de reprezentant, Curtea a
apreciat ca starea de vulnerabilitate a domnului Campeanu nu i-ar fi
permis să promoveze o atare procedură fără ajutor juridic specializat
şi că dreptul de acţiune al CRJ, în numele domnului Campeanu, nu a
fost contestat de autorităile interne medicale şi judiciare.
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În concluzie, avand in vedere circumstanţele excepţionale
ale cauzei şi gravitatea situaţiei expuse, Curtea a recunoscut
organizaţiei nonguvernamentale calitatea de a acţiona în judecată
statul roman în calitate de reprezentant al domnului Campeanu,
chiar dacă aceasta nu a fost victima încălcării drepturilor invocate.
Cu privire la dreptul la viaţă, Curtea a constatat ca domnul
Campeanu a fost internat în instituţii medicale care nu erau dotate
pentru a oferi îngrijiri adecvate stării sale de sănătate, că a fost
transferat dintr-o instituţie într-alta fără un diagnostic adecvat şi că
autorităţile nu au acţionat pentru tratarea sa adecvată prin
administrarea de antiretrovirale. Decizând să îl interneze într-un
spital psihiatric, manifestând carenţe de personal, hrana
insuficientă şi lipsă de încălzire, aspecte ce erau binecunoscute,
autorităţile au pus în mod nerezonabil viaţa acestuia în pericol. În
plus, nu a existat o ancheta efectivă cu privire la circumstanţele
decesului acestuia. În ce priveşte art. 13, Curtea a apreciat ca
statul parat nu a pus în practică un sistem capabil să ofere reparaii
persoanelor atinse de deficienţe mentale care se declară victime
în ce priveşte art. 2 din Convenţie.
Curtea a decis ca a avut loc încălcarea art. 2 sub aspect
material si procedural şi încălcarea art. 13 combinat cu art. 2 si a
apreciat ca nu mai este necesar să examineze încălcarea
articolelor 3 combinat cu art. 13 si articolului 5 si 8 si 14.
CEDO a recomandat României ca, sub supravegherea
Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, să ia măsurile
necesare pentru ca persoanele cu dizabilităţi mentale aflate într-o
situaţie comparabilă cu cea a lui Valentin Câmpeanu să
beneficieze de un reprezentant independent, care să le apere
dreptul la viaţă şi la tratament, prevăzut de Convenţie, în faţa unei
instanţe de judecată sau a altor organisme independente.
În cauza Atudorei impotriva Romaniei din 16
septembrie 2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a
pronunţat cu privire la internarea unei persoane împotriva
voinţei sale într-un spital psihiatric, fără a fi existat un
document medical obiectiv care să confirme faptul că ar fi
suferit de tulburări mintale şi supunerea acesteia unui
tratament psihiatric.
CEDO a constat încălcarea articolului 5 privind
dreptul la libertate şi sigurană şi a articolului 8 privind
dreptul la respectarea vieţii private şi familiale.

Reclamanta, doamna Atudorei, a invocat faptul că a fost
internată cu forţa de către părinţii săi în complicitate cu autorităţile
statului într-un spital de psihiatrie, pentru a o împiedica să
frecventeze cursurile MISA si să se mărite cu un adept al Mişcării
pentru Integrare Spirituală în Absolut. Durata internării a fost de
opt săptămâni. În timpul internării, aceasta a primit tratament
medical specific tulburărilor schizofrenice. Ulterior externării a
fost lipsită de liberate aproximativ 9 luni. În data de 10.10.2005 a
reuşit să fugă ajutată fiind de nişte prieteni şi de viitorul soţ, pe care
a reuşit să-l anunţe într-un moment de neatenie a membrilor
familiei care o suprevegheau şi o monitorizau permanent. După
acest moment, reclamanta s-a căsătorit cu Atudorei Calistrat
Mugurel şi s-a adresat CEDO pentru a obine o soluie echitabilă în
raport cu abuzul la care a fost supusă de propria familie şi de
autorităi.
Curtea a considerat că a existat o ingerină a unei autorităi
publice în dreptul reclamantei la viaţă privată prin administrarea
unui tratament în absenţa consimământului direct sau indirect,
într-un spital de psihiatrie de stat, unde asupra ei a fost exercitat un
control complet şi efectiv.
Un astfel de amestec încalcă art. 8 din Convenţie, cu
excepia cazului în care se produce în concordanţă cu legea,
respectiv, vizează unul dintre 'scopurile legitime' menionate la
paragraful 2 al acestui articol, putând fi considerat 'necesar într-o
societate democratică' în vederea realizării acestui obiectiv. În
raport cu acestea, Curtea a reţinut că, în acord cu dreptul intern,
medicul psihiatru ar fi putut aplica tratament reclamantei numai
după ce în prealabil obinea de la aceasta un consimământ
valabil. Medicul psihiatru putea institui tratamentul fără acest
consimământ numai în cazul în care absenţa tratamentului ar fi
cauzat inevitabil o vătămare pentru reclamantă sau pentru alte
persoane ori în situaţia în care aceasta nu ar fi avut capacitatea
psihică de a înelege boala de care suferea şi necesitatea iniierii
tratamentului. Chiar şi in aceste situaii, ar fi fost necesar ca
aciunea medicului psihiatru să fie supusă controlului unei comisii
de revizie a procedurii.
Curtea a reţinut că medicul psihiatru a acionat în absenţa
unui consimământ valabil al reclamantei. În plus, nu exista nicio
proba la dosar din care să rezulte că medicul psihiatru a supus
unei comisii de revizie a procedurii decizia sa de a iniia
tratamentul.
Având in vedere cele de mai sus, Curtea a constat ca
ingerinţa în cauza nu a fost „în conformitate cu legea” şi prin
urmare a existat o încălcare a art. 8 din Convenţie (paragrafele
161 si urm. din hotărârea CEDO).
În cauza Brunet împotriva Franei din 18 septembrie
2014, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat
cu privire la păstrarea de către autorităţi în sistemul
informatizat STIC a datelor unei persoane după neînceperea
urmăririi penale împotriva sa şi lipsa unui recurs efectiv
împotriva acestei măsuri. Curtea a constatat încălcarea art. 8
privind respectarea dreptului la viaţa privată.
Sistemul informatic STIC (sistemul de procesare al
infracţiunilor constatate) conţine informaţiile rezultate din

anchetele efectuate de poliţie, jandarmerie sau serviciile vamale.
Acest sistem a fost creat în 2001 şi obiectivul acestuia a constat în
facilitarea constatărilor infracţiunilor, adunarea de probe şi
identificarea vinovaţilor. Sistemul a fost desfiinţat în anul 2013,
când a fost înlocuit cu sistemul de procesare al antecedentelor
judiciare (TAJ).
În cauză, domnul Brunet a fost înregistrat în sistemul de
procesare STIC ca urmare a unei plângeri pentru violenţe
conjugale, retrase, ancheta finalizându-se prin neînceperea
urmăririi penale. Acesta s-a adresat procurorului solicitând
ştergerea numelui său din sistemul de procesare a datelor, dar
plângerea i-a fost respinsă.
Acesta s-a adresat CEDO invocând încălcarea dreptului
la viaţă privată prin aceea că autorităţile i-au înregistrat şi
conservat datele în sistemul STIC.
Examinând cauza, Curtea a apreciat că simplul fapt de a
figura înscris într-un astfel de sistem atrage un risc de stigmatizare
a persoanelor care nu au fost declarate vinovate de săvârşirea
vreunei infracţiuni. Curtea a reţinut că, sub acest aspect, este
necesară diferenţierea între persoanele condamnate şi cele care
nu au fost declarate vinovate.
Curtea a reţinut că perioada de timp de păstrare a datelor
era de 20 de ani, ca autoritatea de control nu avea competenta de
a verifica pertinenta menţinerii informaţiilor respective în cadrul
STIC cu şi ca la data faptelor decizia autorităţii de control nu era
susceptibila de niciun recurs. Curtea a concluzionat ca
reclamantul nu a dispus de o posibilitate reală de a cere ştergerea
datelor sale şi că, într-o ipoteză ca cea în cauză, durata de 20 de
ani era în practica asimilabilă, daca nu unei păstrări pe termen
nedefinit, cel puţin unui standard mai degrabă decât unui termen
maxim.
Aşa fiind, Curtea a decis că regimul de conservare a
datelor în sistemul STIC reprezintă o atingere disproporţionată a
dreptului reclamantului la respectarea vieţii private şi nu poate fi
considerată ca fiind necesară într-o societate democratică.
În cauza Baytar împotriva Turciei din 14 octombrie
2014 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a examinat
nerespectarea dreptului de a fi asistat gratuit de către un
interpret unei persoane ce a fost interogată către jandarmi şi
a decis încălcarea dreptului la un proces echitabil şi asistenţa
unui interpret, prevăzut de articolul 6 par.3 lit e) combinat cu
art. 6 par. 1 din CEDO.
Reclamanta, doamna Baytar, a fost reţinută şi apoi
condamnată la închisoare fiind condamnată pentru ajutor şi
asistenţă acordate unei grup armat constituit contrar legii. Aceasta
a susţinut că nu i s-a acordat dreptul de a beneficia de serviciile
unui interpret în perioada reţinerii şi prin urmare probele obţinute
împotriva sa au fost nelegale.
Curtea a reţinut că o persoană acuzată, care nu cunoaşte
limba folosită în timpul procedurii declanşate împotriva sa, are
dreptul la serviciile gratuite ale unui interpret în scopul de a
înţelege ce i se reproşează şi pentru a se apăra, de la începutul
anchetei împotriva sa. Curtea mai arată că o persoană reţinută nu
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poate decide să renunţe la drepturile sale decât dacă înţelege de o
manieră clară faptele care îi sunt imputate în scopul de a putea
aprecia miza procedurii. Or, în cauză, nu a fost contestat faptul că
doamna Bayar nu cunoştea suficient de bine limba turcă.
Curtea a reţinut că necesitatea serviciilor unui interpret a
fost stabilită, că reclamanta a beneficiat de asistenţa unui interpret
pe durata audierii sale de către magistratul însărcinat cu decizia
referitoare la plasarea sa în detenţie dar nu a beneficiat de
interpret atunci când a fost interogată de către jandarmi.
Curtea a concluzionat că doamna Baytar nu a fost în
măsură să aprecieze consecinţele dreptului de a păstra tăcerea şi
de a beneficia de asistenţa unui avocat, nu i-au fost traduse
întrebările şi nu a avut o reprezentare cât mai precisă cu putinţă a
faptelor ce i-au fost imputate şi prin urmare i-a fost încălcat dreptul
la un proces echitabil şi asistenţa unui interpret, prevăzut de
articolul 6 par.3 lit e) combinat cu art. 6 par. 1 din Convenţie.
În cauza Battista împotriva Italiei din 2 decembrie 2014
Curtea a examinat imposibilitatea unei persoane de a obţine
un document de identitate ca urmare a faptului că nu şi-a
îndeplinit obligaţia de a achita pensia de întreţinere la care
fusese obligat către copiii săi minori şi a decis că a avut loc
încălcarea art. 2 din Protocolul nr. 4 privind libertatea de
circulaţie.
Cauza se referă la imposibilitatea reclamantului, domnul
Battista, de a obţine un paşaport sau o carte de identitate valabilă
pentru a călători în străinătate din cauză că nu achitase pensia de
întreţinere la care fusese obligat faţă de copiii săi.
Domnul Battista se afla în cursul unei proceduri de separare
în fapt de soţia sa iar cei doi minori se aflau în încredinţarea comună
a celor doi părinţi pe durata acestei proceduri.
Domnul Battista a solicitat judecătorului competent
eliberarea unui paşaport în care să fie înscris şi numele unui dintre
cei doi copii minori, dar soţia sa s-a opus pe motiv că reclamantul
nu plătea pensia alimentară la care fusese obligat faţă de minori.
Judecătorul a respins cererea domnului Battista având în vedere
dreptul minorilor de a primi pensia alimentară, existând riscul ca, în
cazul unei deplasări în străinătate, acesta ar putea să se sustragă
complet acestei obligaţii. Comisariatul de poliţie competent a
solicitat domnului Battista să depună la comisariat paşaportul pe
care îl deţinea şi totodată i-a invalidat cartea de identitate cu care
ar fi putut călători în străinătate.
Domnul Battista s-a adresat a doua oară judecătorului
pentru a-i fi eliberat un paşaport, dar cererea i-a fost respinsă cu
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motivarea că acesta continua să nu achite pensia de întreţinere.
Domnul Battista a atacat această decizie cu recurs, dar recursul a
fost respins cu motivarea că neplata pensiei de întreţinere
constituie un motiv legal de neeliberare a unui paşaport, ce are în
vedere interesul minorilor, în acord cu prevederile legii italiene
privind paşapoartele.
De asemenea, a fost respinsă şi cererea sa de acordare a
unor pasapoarte individuale minorilor cu motivarea ca nu este
oportună eliberarea acestora pe durata procedurii de separare a
părinţilor.
În atare situaţie domnul Batista s-a adresat CEDO
invocând încălcarea dreptului său la liberă circulaţie, arătând că
nu a fost niciodată chemat în judecată pentru neplata pensiei de
întreţinere şi că nu exista vreo menţiune în cazierul său judiciar.
Curtea a remarcat că a fost pentru prima dată investită cu
examinarea unei măsuri care restrânge libertatea de a călători în
afara unui stat ca urmare a existenţei faţă de un terţ a unei obligaţii
care are o importanţă specială cum este obligaţia de a plăti pensie
de întreţinere faţă de minori.
Curtea a reţinut că orice atingere adusă dreptului unei
persoane de a pleca din ţara sa trebuie să fie de la începutul luării
ei şi pe toata durata sa justificată şi proporţională cu
circumstanţele cauzei. Autorităţile nu pot prelungi mult timp
măsurile restrictive fără a reexamina periodic dacă acestea sunt
sau nu justificate. Acest control trebuie să fie realizat, cel puţin la
nivel ierarhic superior, de către autoritatea judecătorească care
oferă garanţii de independenţă, imparţialitate şi predictibilitate a
procedurilor. Controlul jurisdicţional trebuie să permită instanţelor
să ia în considerare toate elementele, inclusiv pe acelea privind
proporţionalitatea măsurii restrictive.
Examinând cauza, Curtea a reţinut că reclamantul nu mai
deţinea nici paşaport nici carte de identitate valabilă pentru a
călători în străinătate cu începere din anul 2008. Autorităţile i-au
refuzat eliberarea acestor documente pe motiv că nu a achitat
pensia de întreţinere, existând riscul de a nu o mai plăti dacă ar
pleca în străinătate. Autorităţile nu au examinat situaţia personală
a reclamantului, posibilitatea sa de a plăti aceste sume şi au
aplicat măsura restrictivă în mod automat, luând în considerare
numai interesele patrimoniale ale beneficiarilor obligaţiei.
Aşa fiind, Curtea a decis că impunerea automată a unei
măsuri restrictive privind dreptul de liberă circulaţie, pentru durată
nedeterminată, fără examinarea circumstanţelor specifice
persoanei implicate, nu poate fi considerată ca fiind necesară întro societate democratică şi prin urmare a avut loc încălcarea art. 2
din Protocolul nr. 4 privind libertatea de circulaţie.

Jurisprudenţa Curţii Constituţionale - excepţii
de neconstituţionalitate admise
în perioada iulie - decembrie 2014
Judecător Rodica SAVU
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În perioada iulie - decembrie 2014, în cadrul controlului de
constituţionalitate exercitat de Curtea Constituţională a fost
admise un număr de 30 excepţii (sesizări) de neconstituţionalitate,
după cum urmează:
Prin Decizia nr. 389 din 2 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 534 din 17 iulie 2014, Curtea Constituţională a
admis sesizarea de neconstituţionalitate formulată de grupurile
parlamentare ale Partidului Naţional Liberal şi Partidul Democrat
Liberal şi a constatat că Hotărârea Parlamentului României
nr.26/2014 privind numirea prim-vicepreşedintelui, membru
executiv şi a unui membru neexecutiv al Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară este neconstituţională în ceea ce
priveşte numirea domnului Marian Sârbu în calitate de primvicepreşedinte, membru executiv al Consiliului Autorităţii de
Supraveghere Financiară.
S-au reţinut, în esenţă, următoarele aspecte:
- în jurisprudenţa sa constantă, Curtea Constituţională a
statuat că pot fi supuse controlului valori şi principii
constituţionale sau organizarea şi funcţionarea
autorităţilor şi instituţiilor de rang constituţional;
- p otrivit O.U.G. nr. 93/2012 privind înfiinţarea,
organizarea şi funcţionareaAutorităţii de Supraveghere
Financiară, cu modificările şi completările ulterioare,
aceasta este autoritate administrativă autonomă, de
specialitate, cu personalitate juridică, independentă,
autofinanţată, fiind condusă de un Consiliu. Procedura
şi condiţiile de numire a membrilor sunt prevăzute de art.
8 şi art. 9 din această ordonanţă;
- autoritatea publică vizată, Consiliul Autorităţii de
Supraveghere Financiară, nu este reglementată în
Constituţie, nefiind aşadar de rang constituţional, astfel
că procedura de numire membrilor săi este de rang
legal;
- dispoziţiile legale care reglementează condiţiile pe care
trebuie să le îndeplinească membrii Consiliului impun o
cerinţă cu caracter obiectiv, obligatoriu să fie îndeplinită,
şi anume o experienţă profesională specifică în materie
de minimum 9 ani, prin indicarea expresă a domeniilor

financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor;
- întrucât domnul Marian Sârbu nu are o experienţă
profesională specifică în materie de minimum 9 ani,
Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2014 este
nelegală în ceea ce priveşte această numire.
Prin Decizia nr. 390 din 2 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 532 din 17 iulie 2014, Curtea
Constituţională a admis, în parte, obiecţia de neconstituţionalitate
formulată şi a constatat că dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea
privind parteneriatul public-privat sunt neconstituţionale.
Curtea a reţinut, în esenţă, că în întreaga sa jurisprudenţă
a statuat că respectarea legilor este obligatorie, însă nu se poate
pretinde unui subiect de drept să respecte o lege care nu este
clară, precisă şi previzibilă, întrucât acesta nu îşi poate adapta
conduita în funcţie de ipoteza normativă a legii.
Curtea a reţinut că art. 38 alin. (1) din Legea privind
parteneriatul public-privat este contrar art. 1 alin. (5) din
Constituţie în componenta sa privitoare la calitatea legii,
destinatarii normei neavând posibilitatea obiectivă de a-şi adapta
conduita ipotezei normei juridice analizate.
S-a mai reţinut că dispoziţia legală în discuţie afectează
obligaţia pozitivă a autorităţilor publice de informare corectă a
parteneriatului privat, obligaţie prevăzută de art. 31 alin. (2) din
Constituţie. De asemenea, s-a reţinut că textul afectează
posibilitatea oricărei persoane de a inţia şi întreprinde o activitate u
scop lucrativ, prin sprijinirea discriminatorie a numitor operatori
economici.
Prin Decizia nr. 392 din 2 iulie 2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 667 din 11 septembrie 2014, Curtea
Constituţională a constatat că prevederile art. 59 alin. (2), art. 60
alin. (1) şi art. 62 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind statutul
poliţistului sunt neconstituţionale.
Prevederile în discuţie reglementează aspecte relative la
procedura cercetării disciplinare a poliţiştilor.
Curtea a constatat că aceste dispoziţii încalcă atât art. 1
alin. (4) din Constituţie referitor la principiul separaţiei şi
echilibrului puterilor în stat (prin delegarea unei competenţe ce
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aparţine în exclusivitate legiutorului către un membru al
Guvernului), precum şi încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie în
componenta sa referitoare la previzibilitatea legii, întrucât
personalul vizat(care se poate raporta în aceste condiţii doar la
prevederile legii) nu este în măsură şă îşi adapteze conduita în
mod corespunzător şi nici să aibă reprezentarea corectă a
derulării procedurii disciplinare.
Prin Decizia nr. 397 din 3 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 529 din 16 iulie 2014 s-a constatat că
sintagma „rezoluţia de clasare este definitivă” din cuprinsul art. 47
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al
Magistraturii este neconstituţională în ipoteza prevăzută de art. 45
alin. (4) lit. b) din aceeaşi lege.
S-a reţinut, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate
contravin prevederilor constituţionale privind liberul acces la
justiţie, precum şi celor convenţionale privind dreptul la un proces
echitabil.
Prin Decizia nr. 411 din 3 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 526 din 15 iulie 2014, Curtea Constituţională a
admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
29487/299/2013 al Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi a
constatat că sintagma „conducătorilor” cuprinsă în dispoziţiile art.
82 alin (3) teza finală din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri
economico-financiare la nivelul unor operatori economici este
neconstituţională.
Curtea a reţinut că, potrivit textului de lege criticat,
organele de control ale Ministerului Finanţelor Publice sunt
abilitate să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile
conducătorului operatorului economic.
Având în vedere dispoziţiile art. 6 paragraful 2 din
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor
Omului referitoare la interpretarea acestor dispoziţii, Curtea a
constatat că şi în materia reglementată de dispoziţiile de lege
criticate trebuie garantată prezumţia de nevinovăţie. Or sintagma
„conducătorilor” din cuprinsul dispoziţiei art. 82 alin (3) teza finală
din O.U.G. nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici încalcă această prezumţie, ca
aspect esenţial al principiului preeminenţei dreptului într-o
societate democratică, consacrat de art. 1 alin. (3) din Constituţie
şi ca garanţie a dreptului la un proces echitabil, instituită de art. art.
6 paragraful 2 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi
a libertăţilor fundamentale.
Prin Decizia nr. 417 din 3 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 535 din 18 iulie 2014, a fost admisă sesizarea
de neconstituţionalitate formulată de grupurile parlamentare ale
Partidului Naţional Liberal şi Partidului Democrat Liberal şi s-a
constatat că Hotărârea Parlamentului României nr. 24/2014
privind desemnarea membrilor Consiliului de administraţiei al
Societăţii Române de Radiodifuziune este neconstituţională.
S-a reţinut, în esenţă, că faţă de principiul legalităţii care
este un principiu de rang constituţional, Hotărârea Parlamentului
României nr. 24/2014 privind desemnarea membrilor Consiliului
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de administraţiei al Societăţii Române de Radiodifuziune a fost
adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române
de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, ceea ce
are drept consecinţă nesocotirea prevederilor constituţionale ale
art. 1 alin. (3) şi alin. (5).
Prin Decizia nr. 418 din 3 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 563 din 30 iulie 2014, a fost admisă excepţia de
neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr. 556/332013 al Curţii de
Apel Cluj - Secţia a II a civilă şi s-a constatat că prevederile art. 25
alin. (2) teza a doua din Legea nr. 176/2010 privind integritatea şi
exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru
modificarea şi completarea altor acte normative su nt
constituţionale în măsura în care sintagma „aceeaşi funcţie”se
referă la toate funcţiile eligibile prevăzute de art. 1 din aceeaşi lege.
Curtea a reţinut în analizarea excepţiei, raportat la criticile
susţinute de autoarea acesteia, că pentru a fi în acord cu legea
fundamentală şi pentru a corespunde voinţei reale a legiuitorului,
sintagma „aceeaşi funcţie” din cuprinsul normei în discuţie nu
poate primi nicio altă semnificaţie decât aceea că noţiunea
„aceeaşi” se referă la oricare dintre funcţiile eligibile prevăzute de
art. 1 din Legea nr. 176/2010.
Indiferent de interpretările care se pot aduce unui text,
atunci când Curtea Constituţională a hotărât că numai o anumită
interpretare este conformă cu Constituţia, menţinându-se astfel
prezumţia de constituţionalitate a textului în această interpretare,
atât instanţele judecătoreşti, cât şi organele administrative trebuie
să se conformeze deciziei Curţii şi să o aplice ca atare.
Prin Decizia nr. 436 din 8 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 523 din 14 iulie 2014, Curtea Constituţională a
admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
1172/12013 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia de
contencios administrativ şi fiscal şi a privind dispoziţiile art. 52 alin
(3) Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor
şi a constatat că sintagma „nu au fost niciodată sancţionaţi
disciplinar” este constituţională în măsura în care dispune numai
cu privire la abaterile disciplinare săvârşite după intrarea în
vigoare a Legii nr. 303/2004.
Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate din
perspectiva criticilor fundamentate pe încălcarea dispoziţiilor art.
15 alin. (2) din Constituţie.
Prin Decizia nr. 440 din 8 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 653 din 4 septembrie 2014, a fost admisă
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
11972/212/2014 al Judecătoriei Constanţa şi în Dosarul nr.
4753/315/2014 al Judecătoriei Târgovişte şi a constatat că
dispoziţiile Legii nr. 82/2012 privind reţinerea datelor generate sau
prelucrate de furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice
şi de furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate
publicului, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
506/2014 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice sunt
neconstituţionale.
Curtea a reţinut, după o analiză amplă a jurisprudenţei
sale, a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene că ingerinţa în drepturile
fundamentale privind viaţa intimă, familială şi privată, secretul
corespondenţei şi libertatea de exprimare , consacrate
constituţional prin art. 26, art. 28 şi art. 30 din legea fundamentală,
este de mare amploare şi trebuie considerată ca fiind deosebit de
gravă, iar împrejurarea că păstrarea datelor şi utilizarea lor
ulterioară sunt efectuate fără ca abonatul sau utilizatorul
înregistrat să fie informat cu privire la aceasta este susceptibilă să
imprime în conștiina persoanelor vizate sentimentul că viaţa lor
privată face obiectul unei supravegheri constante.
S-a mai reţinut şi faptul că legea nu oferă garanţii
suficiente care să asigure o protecţie adecvată împotriva
abuzurilor şi a oricărui acces sau utilizări ilicite.
Limitările exerciţiului dreptului la viaţă intimă, familială şi
privată şi la secretul corespondenţei, precum şi a libertăţii de
exprimare trebuie să aibă loc într-o manieră clară, previzibilă şi
lipsită de echivoc, astfel încât să fie îndepărtată, pe cât posibil,
eventualitatea arbitrariului sau a abuzului autorităţilor în acest
domeniu.
Prin Decizia nr. 442 din 10 iulie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 565 din 30 iulie 2014, a fost admisă sesizarea
de neconstituţionalitate privind Hotărârea Parlamentului nr. 28 din
16.06.2014 referitoare la numirea unor consilieri de conturi şi a
unui vicepreşedinte la Curtea de Conturi. Curtea a reţinut că
această hotărâre este neconstituţională în ceea ce priveşte
numirea în funcţia de consilieri de conturi a doamnei Constanţa
Anca Donovici şi a domnului Marius Vorniceanu.
Neconstituţionalitataea a fost constată prin raportare la
faptul că numirea doamnei Constanţa Amca Donovici şi a
domnului Marius Vorniceanu pentru un nou mandat de 9 ani, în
temeiul art. 140 alin. (4) din Constituţie, după ce în prealabil
aceştia au fost numiţi şi au îndeplinit un mandat de 6 ani, în temeiul
art. 155 alin. (4) din Constituţie, constituie o încălcare a dispoziţiilor
constituţionale cuprinse în art. 140 alin. (4) din Constituţie
referitoare la interdicţia înnoirii mandatului şi în art. 1 alin. (5) din
Constituţie care consacră principiul supremaţiei Constituţiei şi a
legilor. Principiul supremaţiei Constituţiei şi principiul legalităţii
sunt de esenţa cerinţelor statului de drept, în sensul prevederilor
constituţionale ale art. 16 alin. (2) conform cărora „Nimeni nu este
mai presus de lege”.
Prin Decizia nr. 459 din 16 septembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 712 din 30 septembrie 2014, a fost admisă
excepţia de neconstituţionalitate ridicată în Dosarul nr.
76522/2/2013 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a
Contencios Administrativ şi Fiscal şi s-a constatat că dispoziţiile
art. 8 alin. (1) raporate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea
contenciosului administrativ nr. 554/2004, sunt constituţionale în
măsura în care se interpretează în sensul că decretele
Preşedintelui privind numirea judecătorilor la Curtea
Constituţională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub

aspectul verificării îndeplinirii condiţiei „înaltei competenţe
profesionale”.
Curtea a reţinut, în esenţă, că instanţele judecătoreşti nu
pot analiza şi cenzura opţiunea Preşedintelui României prin
cercetarea motivelor pentru care acesta dispune de prerogativa sa
de a numi un judecător la Curtea Constituţională cu privire la o
persoană apreciată a întruni cerinţa înaltei competenţe
profesionale, în condiţiile stabilite de Constituţia României, ci pot
doar să verifice şi să decidă în legătură cu îndeplinirea condiţiilor
obiective prevăzute de lege.
Prin Decizia nr. 461 din 16 septembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014, a fost admisă
obiecţia de neconstituţionalitate referitoare la Legea pentru
modificarea şi completarea O.U.G. nr. 111/2011 privind
comunicaţiile electronice, constatându-se neconstituţionalitatea
acestei legi, în ansamblul ei.
Curtea a reţinut, în esenţă, ingerinţe în drepturile
fundamentale privind viaţa intimă, familială şi privată, secretul
corespondenţei şi libertatea de exprimare.
De asemenea, a constatat că legea criticată nu conţine
norme clare şi precise cu privire la conţinutul şi aplicarea măsurii
reţinerii şi utilizării, aşa încât persoanele ale căror date au fost
păstrate să beneficieze de garanţii suficiente care să asigure o
protecţie adecvată împotriva abuzurilor şi a oricărui acces sau
utilizări ilicite.
Prin Decizia nr. 462 din 17 septembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 775 din 24 octombrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3) , precum şi
art. 486 alin. (3) din Codul de procedură civilă cu referire la
menţiunile ce decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii
cererii de recurs prin avocat.
S-a constatat că măsura reprezentării şi asistării prin
avocat în etapa procesuală a recursului nu este proporională cu
scopul urmărit de legiuitor, avantajul public fiind nesemnificativ în
raport cu gradul de afectare a drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale individului, respectiv cele consacrate de art. 21
şi art. 24 din Constituţie.
Având în vedere şi jurisprudena nunaţată a Curţii
Europene a Drepturilor Omului determinată de necesitatea
respectării art. 6 paragraful 1 din Convenţie, Curtea a constatat că
soluţia legislativă criticată creează premisele transformării
liberului acces la justiţie şi a dreptului la apărare în drepturi iluzorii,
fapt care nu este de natură să conducă la consolidarea continuă,
firească, a statului de drept, ceea ce atrage neconstituţionalitatea
acesteia.
Prin Decizia nr. 463 din 17 septembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 704 din 25 septembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis, în parte, excepţia de neconstituţionalitate
a dispoziţiilor art. IV alin. (3) din O.U.G. nr. 1/2013 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice.
Curtea a constatat că dispoziţiile criticate contravin
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prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie
rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr.
263/2010, pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au
deschis în perioada 1 ianuarie 2011 22 ianuarie 2013, trebuie
să se cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat
Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 octombrie 2013, iar nu cu data
de 7 noiembrie 2013.
Prin Decizia nr. 508 din 7 octombrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 843 din 19 noiembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 159 alin. (3) din Codul penal, constatând că aceste
dispoziţii sunt constituţionale în măsura în care se aplică tuturor
inculpaţilor trimişi în judecată înaintea datei intrării în vigoare a
Legii nr. nr. 286/2009 privind Codul penal şi pentru care la acea
dată momentul citirii actului de sesizare fusese depăşit.
Curtea a reţinut că pentru a răspunde exigenţelor
principiului constituţional al aplicării legii penale mai favorabile,
prevăzut la art. 15 alin (2) din Constituţie, aşa cum acesta a fost
detaliat în jurisprudenţa Curţii, dispoziţiile art. 159 alin. (3) din
Codul penal sunt constituţionale numai în măsura în care, până la
încetarea situaţiilor tranzitorii, împăcarea poate interveni şi în
cauzele începute înaintea datei intrării în vigoare a Codului penal şi
în care a fost depăşit momentul citirii actului de sesizare a instanţei.
Prin Decizia nr. 514 din 8 octombrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 779 din 27 octombrie 2014, Curtea
Constituţională a admis sesizarea de neconstituţionalitate
referitoare la Hotărârea Parlamentului României nr. 17/2011
privind numirea unor consilieri de conturi şi a unui vicepreşedinte
ai Autorităţii de Audit şi a constatat că această hotărâre este
neconstituţională în ceea ce priveşte numirea în funcţia de
consilier de conturi a domnului Anton Ioan şi, implicit, numirea sa
în funcţia de vicepreşedinte alAutorităţii deAudit.
Neconstituionalitatea a fost constată prin raportare la
faptul că numirea domnului Anton Ioan pentru un nou mandat de 9
ani, în funcţia de consilier de conturi, după ce în prealabil acesta a
îndeplinit aceeaşi funcţie pentru un mandat de 3 ani, constituie o
încălcare a dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 140 alin. (4)
din Constituţie referitoare la interdicţia înnoirii mandatului şi în art.
1 alin. (5) din Constituţie care consacră principiul supremaţiei
Constituţiei şi a legilor. Principiul supremaţiei Constituţiei şi
principiul legalităţii sunt de esenţa cerinţelor statului de drept, în
sensul prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (2) conform
cărora „Nimeni nu este mai presus de lege”.
Prin Decizia nr. 558 din 16 octombrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 897 din 10 decembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 142 alin. (1) teza întâi şi ale art. 145 alin. (1) teza
întâi din Codul de procedură civilă, apreciind că acestea sunt
constituţionale în măsura în care motivul de bănuială legitimă nu
se raportează la calitatea de judecător la curtea de apel a uneia
dintre părţi.
Curtea a reţinut, în esenţă, că dispoziţiile criticate apar ca
fiind neconstituţionale, încălcând principiul imparţialităţii justiţiei
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cuprins în art. 124 alin. (2) şi, implicit, dreptul la un proces echitabil
prevăzut de art. 21 alin. (3) din Constituţie, în măsura în care
motivul de bănuială legitimă se raportează la calitatea părţii de
judecător la curtea de apel în a cărei circumscripie se află instanţa
care urmează să judece cauza.
Prin Decizia nr. 574 din 16 octombrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată
de Avocatul Poporului şi a constatat că Legea nr. 216/2008 privind
transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 de acţiuni
deţinute de stat la Compania Naţională „Administraţia Porturilor
Maritime” - S.A. Constanţa, reprezentând 20 % din capitalul social,
către Consiliul Local al Municipiului Constanţa este
neconstituţională, în ansamblu.
Curtea a reţinut că legea supusă controlului de
constituţionalitate are un veritabil caracter individual,
contravenind dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Constituţie referitor la
principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, Parlamentul
intrând în sfera de competenţă a autorităţii executive, singura
autoritate publică cu atribuţii în organizarea executării legilor, prin
adoptarea actelor cu caracter administrativ.
Prin Decizia nr. 599 din 21 octombrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 341 alin. (5) din Codul de procedură penală şi a
constatat că soluţia legislativă potrivit căreia judecătorul de
cameră preliminară se pronunţă asupra plângerii, fără participarea
petentului, a procurorului şi a intimaţilor este neconstituţională.
Curtea a constatat că prevederile în discuţie contravin
dreptului la un proces echitabil în componentele sale referitoare la
contradictorialitate şi oralitate, întrucât, atât plângerea petentului,
cât şi notele scrise ale procurorului şi ale intimaţilor sunt
susceptibile de a influenţa soluţia privind litigiul ce face obiectul
acelei proceduri, determinată cu privire la confirmarea/infirmarea
stingerii acţiunii penale, jurisprudenţa instanţei europene
confirmând o astfel de interpretare.
Prin Decizia nr. 641 din 11 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 886 din 5 decembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 344 alin. (4), constatând că aceste dispoziţii sunt
neconstituţionale; a admis excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1) din Codul de
procedură penală şi a constatat că soluţia legislativă potrivit căreia
judecătorul de cameră preliminară se pronunţă fără participarea
procurorului şi a inculpatului este neconstituţională; a admis
excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 347 alin. (3) din
Codul de procedură penală raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art.
345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1) din acelaşi cod sunt neconstituţionale.
S-a reţinut, în esenţă, că norma legală (art. 344 alin. (4) )
trebuie să permită comunicarea către toate părţile din procesul
penal inculpat, parte civilă, parte responsabilă civilmente, a
documentelor care sunt de natură să influenţeze decizia
judecătorului şi să prevadă posibilitatea tuturor acestor părţi de a

discuta în mod efectiv observaţiile depuse instanţei, aceste
aspecte fiind o manifestare a principiilor contradictorialităii şi al
egalităţii de arme. Or, normele care reglementază procedura
camerei preliminare se rezumă la a indica drept persoane
participante în această fază procesulă doar pe procuror şi pe
inculpat.
Cu privire la prevederilor art. 345 alin. (1) şi art. 346 alin.
(1), dar şi ale art. 347 alin. (3) din Codul de procedură penală
raportate la cele ale art. 344 alin. (4), art. 345 alin. (1) şi art. 346
alin. (1) din acelaşi cod, Curtea a apreciat că soluţia legislativă
cuprinsă în aceste dispoziţii, potrivit căreia judecătorul de cameră
preliminară se pronunţă fără participarea procurorului şi a
inculpatului este neconstituţională, întrucât nu permite
participarea procurorului, a inculpatului, a părţii civile şi a părţii
responsabile civilmente în procedura desfăşurată în camera de
consiliu, în faţa judecătorului de cameră preliminară, aspect ce
aduse atingere exigenţelor dreptului la un proces echitabil.

Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 341 alin. (10) din Codul de procedură penală,
constatând că soluia legislativă cuprinsă de această dispoziţie
legală potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se
pronunţă fără participarea procurorului şi a inculpatului este
neconstituţională.
Curtea a constatat că această soluţie legislativă este
similară cu cea instituită prin art. 341 alin. (5) din Codul de
procedură penală şi identică cu cea instituită în art. 347 alin. (3)
raportat la art. 345 alin. (1) şi art. 346 alin. (1) din acelaşi cod, cu
privire la care s-a statuat prin Decizia nr. 599/2014 şi Decizia nr.
641/2014 că contravine dreptului la un proces echitabil în
componentele sale referitoare la contradictorialitate şi oralitate,
întrucât norma legală nu permite comunicarea către aceştia a
documentelor care sunt de natură să influenţeze decizia
judecătorului şi nu prevede posibilitatea de a discuta în mod
efectiv observaţiile depuse în faţa instanţei.

Prin Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 47 din 20 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor art. 771 alin. (6) teza finală din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, constatând că aceste dispoziţii sunt
constituţionale în măsura în care legea nu îl obligă pe
cumpărătorul adjudecatar să facă dovada plăţii impozitului datorat
de înstrăinătorul debitor pentru a-şi putea înscrie în cartea funciară
dreptul său de proprietate.
Curtea a reţinut, în esenţă, că legiuitorul nu poate impune
condiţii nerezonabile pentru persoanele care au dobândit dreptul
de proprietate asupra unui imobil în baza unui act de adjudecare
încheiat în urma parcurgerii procedurii executării silite. S-a reţinut
astfel că a fost înfrânt justul echilibru care trebuie să existe între
interesele generale şi cele individuale, prin nerespectarea
principiului proporionalităii fiind afectată înseși substanţa
dreptului de proprietate, măsura neputând fi calificată ca una de
stabilire a conţinutului şi limitelor dreptului de proprietate, în sensul
art. 44 alin. (1) din Constituţie.
S-a mai reţinut, din perspectiva art. 1 alin. (5) din
Constituţie, că textul legal criticat creează o situaţie incertă cu privire
la dreptul de proprietate al adjudecatarului, deoarece exercitarea
atributului de dispoziţie al acestui drept este condiţionată de plata
impozitului de către o altă persoană, respectiv contribuabilul, care în
cazul transferului dreptului de proprietate prin executare silită este
înstrăinătorul debitor, precum şi prin faptul că organul de executare
silită nu are competenţa reţinerii şi a virării impozitului datorat, iar din
procedura executării silite reglementată de Codul de procedură
civilă nu reiese faptul că preţul imobilului scos la licitaţie, consemnat
în publicaţia de vânzare, include sau nu şi impozitul datorat de
debitor la transferul dreptului de proprietate.
Or, pentru a fi respectată de destinatarii săi, legea trebuie
să îndeplinească anumite cerinţe de precizie, claritate şi
previzibilitate, astfel încât aceşti destinatari să îşi poată adapta în
mod corespunzător conduita.

Prin Decizia nr. 669 din 12 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 59 din 23 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a
prevederilor art. 9 alin. (2) teza întâi din Legea învăământului nr.
84/1995 şi a prevederilor art. 18 alin. (2) teza întâi din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011.
S-a reţinut, în esenţă, că pentru a fi pe deplin respectată
libertatea de conștiină şi religie, care implică libertatea de a
aparţine sau nu vreunei religii consacrate de art. 29 alin. (1), (2) şi
(6) din Constituie, legiuitorul este ţinut de o obligaţie de
neutralitate şi imparţialitate, Această obligaţie este realizată în
situaţia în care statul veghează la respectarea acestor libertăţi,
consacrând posibilitatea părinţilor, reprezentanţilor legali ai
elevilor minori, respectiv posibilitatea elevilor majori de a solicita
participarea la orele de religie.

Prin Decizia nr. 663 din 11 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 52 din 22 ianuarie 2015, Curtea

Prin Decizia nr. 681 din 13 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 889 din 8 decembrie 2014, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitatea
prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1 din Legea nr. 571/2003 privind
Codul fiscal şi a constatat că aceste dispoziţii sunt constituţionale
în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile,
în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod
individual din exercitarea unei profesii liberale de către persoanele
cu handicap grav sau accentuat.
Curtea a reţinut că statutul de persoană cu handicap
trebuie să îi plaseze într-o poziţie egală pe toţi cei care au acest
statut, care trebuie să se bucure în aceeaşi măsură de aceleaşi
facilităţi fiscale, în speţă fiind vorba de scutiri de impozit pe
veniturile realizate. În mod contrar, se instituie o situaţie
discriminatorie în cadrul aceleiaşi categorii de persoane, care este
contrară principiului egalităţii în drepturi a cetăţenilor prevăzut de
art. 16 alin. (1) din Constituie.
Prin Decizia nr. 682 din 19 noiembrie 2014 Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a
constatat că prevederile din Anexa nr. 2.5. la Legea nr. 45/2009
privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole
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şi Silvice „Gheorghe Ionescu Siseşti” şi a sistemului de cercetaredezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei
alimentare, cuprinzând menţiuni referitoare la suprafaţa de 0,8100
ha situată în comuna Silivaşul de Câmpie, judeţul Bistriţa Năsăud
sunt constituţionale în măsura în care această suprafaă nu se
suprapune cu cea asupra căreia a fost reconstituit dreptul de
proprietate al autorilor excepţiei de neconstituţionalitate, prin
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.
S-a reţinut că sunt încălcate prevederile art, 44 din
Constituţie privitoare la ocrotirea şi garantarea dreptului de
proprietate privată şi art. 1 din primul Protocol adiţional la
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale.
Prin Decizia nr. 686 din 26 noiembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 68 din 27 ianuarie 2014, Curtea Constituţională
a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că
dispoziţiile art. 17 alin. (1) lit. a) şi art. 21 alin. (5) şi (8) din Legea nr.
165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod
abuziv în perioada regimului comunist în România sunt
constituţionale în măsura în care nu se aplică deciziilor/dispoziţiilor
entităţilor învestite cu soluţionarea notificărilor, emise în
executarea unor hotărâri judecătoreşti prin care instanţele s-au
pronunţat irevocabil/definitiv asupra calităţii de persoane
îndreptăţite şi asupra întinderii dreptului de proprietate.
S-a reţinut, în esenţă, că darea în competenţa Comisiei
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor şi Secretariatului
acesteia a verificării existenţei dreptului persoanei care se
consideră îndreptăţită la măsuri reparatorii şi în consecinţă de a
valida/invalida în tot sau în parte deciziile emise de entităţile
învestite de lege care conţin propunerea de acordare de măsuri
compensatorii chiar şi în cazul în care aceste aspecte au fost
stabilite deja printr-o hotărâre judecătorească este contrară
prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (4), art. 124, art. 126 alin.
(1) şi art. 129 din Constituţie.
Prin Decizia nr. 712 din 4 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a
constatat că dispoziţiile art. 211-217 din Codul de procedură
penală sunt neconstituţionale.
Dispoziţiile criticate reglementau instituţia controlului
judiciar şi pe cea a controlului judiciar pe cauţiune, Curtea a
constatat că dreptul organelor judiciare de a dispune controlul
judiciar, ca măsură preventivă, pentru perioade de timp nelimitate,
constituie o restrângere care este neconstituţională, întrucât
principiul proporionalităii afectează conţinutul normativ al
drepturilor fundamentale vizate, aşadar substanţa acestora,
nerezumându-se la restrângerea exerciţiului acestora.
Prin Decizia nr. 713 din 4 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 56 din 23 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a
constatat că prevederile art. II din Legea nr. 115/2012 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi
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organizarea profesiei de mediator sunt neconstituţionale.
Curtea a reţinut că, redimensionând durata mandatelor în
curs ale aleşilor locali, dispoziţiile criticate încalcă principiul
neretroactivităii legii, consacrat de art. 15 alin. (2) din Constituţie.
În jurisprudenţa sa, Curtea a apreciat că atât scurtarea,
cât şi prelungirea mandatelor în exerciţiu încalcă prevederile art.
15 alin. (2) din Constituţie.
În sensul neconstituţionalităţii dispoziţiilor criticate, Curtea
a reţinut şi faptul că aceste prevederi transformă practic un mandat
eligibil, obţinut în urma unor alegeri interne ale mediatorilor, într-un
mandat numit în privinţa perioadei care excedează duratei iniţiale
a mandatelor, prin prelungirea lor de la 2 la 4 ani şi prin lipsirea
mediatorilor de posibilitatea de a-şi alege un nou consiliu de
mediere la expirarea celor 2 ani prevăzuţi iniţial de lege.
Prin Decizia nr. 732 din 16 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 69 din 27 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a
constatat că sintagma „la momentul prelevării mostrelor biologice”
din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din Codul penal este
neconstituţională.
Curtea a reţinut că sintagma „la momentul prelevării
mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. (1) din
Codul penal este neconstituţională, întrucât aduce atingere
prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) referitor la principiul
respectării legilor şi ale art. 20 referitor la preeminenţa tratatelor
internaţionale privind drepturile omului, asupra legilor interne,
raportate la prevederile art. 7 paragraful 1 referitor la legalitatea
incriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a
libertăţilor fundamentale.
Sintagma menţionată lipseşte de previzibilitate norma de
incriminare, în condiţiile în care principiul respectării legilor şi cel al
legalităţii incriminării impun legiuitorului să legifereze prin texte
suficient de clare şi precise pentru a putea fi aplicate, inclusiv prin
asigurarea posibilităţii persoanelor interesate de a se conforma
prescripţiei legale.
Prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea Constituţională
a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că
prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele
măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole
situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind
privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri
proprietate publică şi privată a statutului cu destinaţie agricolă şi
înfiinţarea Agenţiei Domeniului Statutului referitoare la exceptarea
de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la
notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituţionale.
Curtea a reţinut, în esenţă, că excepţia instituită de
legiuitor de la principiul aplicării imediate a legii noi, reprezentată
de regimul juridic diferit aplicabil efectelor generate de
antecontracte în formă autentică, încheiate anterior intrării în
vigoare a legii noi, este de natură a genera o situaţie privilegiată în
privinţa dreptului de creanţă al persoanelor care au încheiate
astfel de antecontracte în formă autentică, contrară exigenţelor
principiului constituţional al egalităţii în faţa legii în componenta sa

referitoare la interzicerea privilegiilor coroborat cu cel al garantării
şi ocrotirii egale a dreptului de proprietate privată.
Prin Decizia nr. 761 din 17 decembrie 2014, publicată în
Monitorul Oficial nr. 46 din 20 ianuarie 2015, Curtea
Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate şi a
constatat că prevederile Legii privind aprobarea O.U.G. nr.
55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administraţia
publică locală sunt neconstituţionale.

Curtea a constatat o încălcare a prevederilor art. 115 alin.
(4) din Constituţie.
În analiza constituţionalităţii O.U.G. nr. 55/2014, Curtea a
reţinut că o asemenea modalitate de reglementare, contrară
tehnicii legislative şi care a dus la paralizarea efectelor art. 9 alin.
(29 lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1) din Legea nr. 393/2004, încalcă
art. 1 alin. (3) din Constituţie referitor la statul de drept.
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Sinteza recursurilor în interesul legii soluţionate
în perioada iulie - decembrie 2014
Judecător Mariana MILITARU,
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În perioada iulie - decembrie 2014, Completul competent
să judece recursul în interesul legii din cadrul Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie a soluţionat un număr de 5 recursuri în interesul
legii, unul singur dintre acestea fiind respins ca inadmisibil.
Prin Decizia nr. 5/08.12.2014, pronunţată în dosarul
nr.6/2014 şi publicată în Monito rul Oficial Partea I
nr.80/30.01.2015, au fost admise recursurile în interesul legii
declarate de către Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie şi de procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă: „ În
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 348 şi art. 347
din Codul de procedură penală stabileşte că: Judecătorul de
cameră preliminară de la instanţa sesizată prin rechizitoriu, a cărui
încheiere prin care s-a dispus începerea judecăţii a fost atacată cu
contestaţie, are competenţa de a se pronunţa asupra măsurilor
preventive, conform dispoziţiilor legale care reglementează
măsurile preventive în procedura de cameră preliminară, până la
soluţionarea contestaţiei prevăzute în art. 347 din Codul de
procedură penală.”
Prin Decizia nr.6/08.12.2014, pronunţată în dosarul
nr.3/2014 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I
nr.87/02.02.2015, a fost respins, ca inadmisibil, recursul în
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel
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Bucureşti privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. II lit. a)
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2008 pentru
completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi
alte drepturi de asigurări sociale, aprobată prin Legea nr.
154/2009, şi art. 169 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 263/2010 privind
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare, cu referire la persoanele care şi-au desfăşurat
activitatea în grupe speciale de muncă, ale căror drepturi de
pensie s-au deschis în perioada 1 iulie 1977-31 martie 2001 şi
pentru care, în procedura de recalculare a pensiei, prevăzută de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2005 privind
recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul
sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin
Legea nr. 78/2005, cu modificările şi completările ulterioare, s-a
utilizat, pentru determinarea punctajului mediu anual, ca stagiu
complet de cotizare, vechimea în muncă prevăzută de art. 14 din
Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi
asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin Decizia nr.7/08.12.2014, pronunţată în dosarul
nr.4/2014 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I
nr.137/24.02.2015, a fost admis recursul în interesul legii formulat
de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi, în
consecinţă, s-a stabilit că „ În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 18 din Legea nr. 146/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, partea în sarcina căreia s-a stabilit obligaţia de plată a
taxei judiciare de timbru poate formula critici care să vizeze
caracterul timbrabil al cererii de chemare în judecată exclusiv în
cadrul cererii de reexaminare, neputând supune astfel de critici
controlului judiciar prin intermediul apelului sau recursului.
Prin Decizia nr.8/08.12.2014, pronunţată în dosarul
nr.7/2014 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I nr.138/24.02.2015,
au fost admise recursurile în interesul legii formulate de procurorul
general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
şi de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Constanţa şi, în
consecinţă, s-a stabilit că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor
art. 78 din Codul muncii cu referire la art. 75 alin. (1) din acelaşi cod,
neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de art. 75 alin.
(1) din Codul muncii, republicat, respectiv cu durata cuprinsă în
contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este

mai favorabilă angajatului, atrage nulitatea absolută a măsurii de
concediere şi a deciziei de concediere.
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 76 lit. b) din
Codul muncii, raportat la dispoziţiile art. 78 din acelaşi cod, lipsa
din cuprinsul deciziei de concediere a menţiunii privind durata
preavizului acordat salariatului nu este sancţionată cu nulitatea
deciziei şi a măsurii concedierii atunci când angajatorul face
dovada că i-a acordat salariatului preavizul cu durata minimă
prevăzută de art. 75 alin. (1) din Codul muncii sau cu durata
prevăzută în contractele colective sau individuale de muncă, în
ipoteza în care aceasta este mai favorabilă angajatului.”

Prin Decizia nr.4/29.09.2014, pronunţată în dosarul
nr.2/2014 şi publicată în Monitorul Oficial Partea I
nr.821/11.11.2014 a fost admis recursul în interesul legii declarat
de Colegiul de conducere al Curţii deApel Braşov şi, în consecinţă:
„În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 203 alin. (5)
şi art. 4251 alin. (1) din Codul de procedură penală stabileşte că în
cursul urmăririi penale şi al procedurii de cameră preliminară
contestaţia împotriva încheierii judecătorului de drepturi şi libertăţi
sau, după caz, a judecătorului de cameră preliminară privitoare la
măsurile preventive se soluţionează în camera de consiliu, prin
încheiere motivată, care se pronunţă în camera de consiliu.
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Hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept pronunţate
în perioada iulie - decembrie 2014
Judecători Andreea Cioată, Ileana Dan
Direcţia legislaţie, documentare şi contencios

În materie penală
1) Decizia nr. 18 din 15 septembrie 2014, pronunţată în
dosar 19/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
775 din 24.10.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul Galaţi, Secţia penală, în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a problemei de
drept dacă în aplicarea art. 21 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 187/2012
pedeapsa închisorii executabilă mai mare de 5 ani aplicată pentru
infracţiuni săvârşite în timpul minorităţii se înlocuieşte cu: a)
măsura educativă a internării într-un centru de detenţie pe o
durată egală cu durata pedepsei închisorii ori cu b) măsura
educativă a internării într-un centru de detenţie pe o durată de 5
ani.
Astfel, s-a stabilit că în aplicarea legii penale mai
favorabile, după judecarea definitivă a cauzei, potrivit art. 6
din Codul penal cu referire la art. 21 alin. (1), (2) şi (3) din
Legea nr. 187/2012:
- pedeapsa închisorii executabilă sau pedeapsa în
cazul pluralităţii de infracţiuni executabilă aplicată pentru
infracţiunile comise în timpul minorităţii al cărei cuantum este
până în 15 ani se va înlocui cu măsura educativă a internării
într-un centru de detenţie pe o perioadă egală cu durata
pedepsei închisorii;
- pedeapsa executabilă sau pedeapsa în cazul
pluralităţii de infracţiuni executabilă aplicată pentru
infracţiunile comise în timpul minorităţii mai mare de 15 ani,
însă care nu depăşeşte 20 de ani, se va înlocui cu măsura
educativă a internării într-un centru de detenţie pe o perioadă
de 15 ani.
2) Decizia nr. 20 din 29 septembrie 2014, pronunţată în
dosar 22/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
766 din 22.10.2014
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Craiova - Secţia penală şi pentru cauze cu minori,
prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile în
vederea rezolvării de principiu a modalităţii de interpretare a
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dispoziţiilor art. 175 alin. (1) şi (2) din Codul penal privind
funcţionarii publici, respectiv, dacă expertul tehnic judiciar este
funcţionar public în sensul alin. (1) ori alin. (2) şi s-a stabilit că
expertul tehnic judiciar este funcţionar public în conformitate
cu dispoziţiile art. 175 alin. (2) teza întâi din Codul penal.
3) Decizia nr. 21/2014 din 6 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr.23/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 829 din 13.11.2014
Prin această decizie s-a admis sesizarea formulată de
Curtea de Apel Târgu Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu
minori şi de familie, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept în
sensul dacă „art. 5 alin. (1) din Codul penal trebuie interpretat că
legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul infracţiunilor
săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă
judecate definitiv şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii
penale până la data de 20 mai 2014 în interpretarea dată prin
decizia nr. 2/2014 a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de
care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în
interpretarea dată aceluiaşi text legal prin decizia nr. 265/2014 a
Curţii Constituţionale" şi s-a stabilit că:
Dispoziţiile art. 5 alin. (1) din Codul penal trebuie
interpretate, inclusiv în materia prescripţiei răspunderii
penale, în sensul că legea penală mai favorabilă este
aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1
februarie 2014 care nu au fost încă judecate definitiv, în
conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale.
4) Decizia nr. 25/2014 din 17 noiembrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 27/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 935 din 22.12.2014
Prin această decizie s-a admis sesizarea formulată de
Curtea de Apel Galaţi - Secţia penală şi pentru cauze cu minori,
prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru
dezlegarea de principiu a problemei de drept referitoare la
posibilitatea procurorului, în faza de urmărire penală, în procedura
acordului de recunoaştere a vinovăţiei, de a reţine în încadrarea
juridica dată faptei inculpatului şi disp. art. 396 alin. (10) Cod de

procedură penală, cu consecinţe directe asupra reducerii limitelor
de pedeapsă prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită şi s-a
stabilit că în aplicarea dispoziţiilor art. 480-485 Cod de
procedură penală, procurorul nu poate, în faza de urmărire
penală, în procedura acordului de recunoaştere a vinovăţiei,
să retină disp. art. 396 alin. (10) Cod de procedură penală, cu
consecinţe directe asupra reducerii limitelor de pedeapsă
prevăzute de lege pentru infracţiunea săvârşită.
5) Decizia nr. 26/2014 din 3 decembrie 2014, pronunţată
în dosarul nr.28/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial,
Partea I nr. 24 din 13.01.2015
Prin această decizie s-a admis sesizarea formulată de
Curtea de Apel Târgu - Mureş - Secţia penală şi pentru cauze cu
minori şi de familie, prin care s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri
prealabile în vederea rezolvării de principiu a modalităţii de
interpretare a dispoziţiilor art. 175 din Codul penal, respectiv dacă
medicul chirurg angajat cu contract de muncă pe perioadă
nedeterminată într-o unitate spitalicească din sistemul public de
sănătate, trimis în judecată sub acuzaţia săvârşirii infracţiunii de
luare de mită prevăzută de dispoziţiile art. 289 alin. (1) din Codul
penal se încadrează în categoria funcţionarilor publici prevăzută la
art. 175 lit. c) din Codul penal, sau în categoria funcţionarilor
publici prevăzută la art. 175 alin. (2) din Codul penal şi s-a stabilit
că medicul angajat cu contract de muncă într-o unitate
spitalicească din sistemul public de sănătate are calitatea de
funcţionar public în accepţiunea dispoziţiilor art. 175 alin. (1)
lit. b) teza a - II - a din Codul penal.
***
În perioada iulie - decembrie 2014 au fost respinse un
număr de 5 sesizări, după cum urmează:
1) Decizia nr. 17/2014 din 1 septembrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 21/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 691 din 22.09.2014
Prin această decizie a fost respinsă ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală,
privind pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
chestiunii de drept referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 215
alin. (8) Cod procedură penală, în sensul de a lămuri dacă în cursul
urmăririi penale, competenţa de a dispune asupra unor noi
obligaţii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse
iniţial revine judecătorului de drepturi şi libertăţi care a luat măsura
sau, dimpotrivă, procurorului.
În acest sens, s-a constatat că cerinţa privind soluţionarea
pe fond a cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de drept ce
formează obiectul sesizării nu este îndeplinită. Or, prin Decizia nr.
11 din 2 iunie 2014, pronunţată de Completul pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept în materie penală, Înalta Curte de Casaţie
şi Justiţie a statuat că admisibilitatea sesizării în vederea
pronunţării unei hotărâri prealabile este condiţionată, atât în cazul
în care vizează o normă de drept material, cât şi atunci când
priveşte o dispoziţie de drept procesual, de împrejurarea ca
interpretarea dată de instanţa supremă să aibă consecinţe juridice
asupra modului de rezolvare a fondului cauzei.

Totodată, între problema de drept a cărei lămurire se
solicită şi soluţia dată asupra acţiunii penale şi/sau civile de către
instanţa pe rolul căreia se află cauza în ultimul grad de jurisdicţie
trebuie să existe o relaţie de dependenţă, în sensul ca decizia
Înaltei Curţi pronunţată în procedura prevăzută de art. 476 şi 477
din Codul de procedură penală să fie de natură a produce un efect
concret asupra conţinutului hotărârii din procesul principal, cerinţa
pertinenţei fiind expresia utilităţii pe care rezolvarea de principiu a
chestiunii de drept invocate o are în cadrul soluţionării pe fond a
litigiului.
Obiectul prezentei sesizări a instanţei supreme în vederea
pronunţării unei hotărâri prealabile îl constituie stabilirea organului
judiciar competent să dispună asupra modificării conţinutului
măsurii preventive a controlului judiciar, luată faţă de un inculpat,
în cursul urmăririi penale, respectiv procurorul sau judecătorul de
drepturi şi libertăţi, obiect ce reprezintă însă numai o chestiune
incidentală de care nu depinde lămurirea cauzei pe fond.
Excepţia de necompetenţă şi stabilirea organului judiciar
exced fondului cauzei, constituind un incident procesual prin care
se desemnează care din cele două organe judiciare va trebui să
judece, potrivit dispoziţiilor legale.
2) Decizia nr. 19/2014 din 15 septembrie 2014,
pronunţată în dosar nr. 20/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul
Oficial, Partea I nr. 769 din 23.10.2014
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibilă sesizarea
formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală, privind
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii
de drept dacă în cazul în care numai conform noului Cod penal
este incidentă o cauză de încetare a procesului penal pentru una
din infracţiunile care intră în concurs, este obligatorie sau nu
aplicarea pedepsei pentru cealaltă infracţiune care intră în
concurs, tot conform noului Cod penal.
Astfel, s-a reţinut că, deşi chestiunea de drept supusă
dezlegării se referă la modul de determinare a pedepsei, conform
vechiului Cod penal sau Codului penal în vigoare, pentru
infracţiunea care intră în concurs şi în raport cu care nu este
incidentă cauza de încetare a procesului penal, în concret,
raportat la situaţia juridică premisă care a generat necesitatea
invocării chestiunii de drept şi argumentele expuse de Curtea de
Apel în acest sens, problema de drept a curţii se referă la incidenţa
în speţă a prevederilor privind tratamentul sancţionator al recidivei
postcondamnatorii, prevăzute de art. 104 din Codul penal,
defavorabil inculpatului în raport cu dispoziţiile art. 61 din Codul
penal anterior.
Prin urmare, chestiunea de drept cu care a fost sesizată
Înalta Curte nu are legătură cu reala problemă de drept a
judecătorului cauzei ce urmează a fi soluţionată de curtea de apel
şi, pe cale de consecinţă, nici dezlegarea dată acesteia nu are
înrâurire asupra rezolvării raportului de drept penal dedus
judecăţii, nefiind astfel îndeplinită condiţia pertinenţei sesizării.
În plus, chestiunea de drept ce formează obiectul
sesizării reprezintă un caz particular de determinare a legii penale
mai favorabile în funcţie de criteriul aprecierii globale sau al
instituţiilor autonome, ce nu mai poate fi însă supusă dezlegării,
întrucât asupra modalităţii de stabilire a legii penale mai favorabile

121

MAPA MAGISTRATULUI

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie
penală al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a statuat deja, cu
caracter de principiu, prin Decizia nr. 5 din 26 mai 2014.
3) Decizia nr. 22/2014 din 6 octombrie 2014, pronunţată
în dosar 24/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.
817 din 10.11.2014
Prin decizia menţionată s-a respins ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Curtea de Apel Oradea - Secţia penală şi
pentru cauze cu minori privind pronunţarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept referitoare la
admisibilitatea unei noi cereri de aplicare a dispoziţiilor articolului 6
alineatul (1) din Codul penal privind legea penală mai favorabilă,
ulterior respingerii unei cereri cu acelaşi obiect, în situaţia în care,
după respingerea cererii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a
pronunţat o hotărâre prin care s-a dat o rezolvare de principiu unei
chestiuni de drept incidenţă în cauză.
Astfel, s-a reţinut că soluţionarea pe fond a contestaţiei cu
care a fost învestită Curtea de Apel Oradea nu depinde de
lămurirea chestiunii de drept ce face obiectul acestei sesizări. De
altfel, din chiar cuprinsul întrebării cu care Completul competent
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a fost sesizat reiese că
instanţa care a dispus sesizarea consideră că, la soluţionarea pe
fond a cauzei, este incidentă dezlegarea de principiu a chestiunii
de drept privind mecanismul de aplicare a legii penale mai
favorabile în cazul faptelor definitiv judecate pentru ipoteza unui
concurs de infracţiuni, rezolvare dată prin Decizia nr. 1 din data de
14 aprilie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.
Problema de drept supusă dezbaterii vizează aspecte ce
ţin de admisibilitatea unei noi cereri privind aplicarea legii penale
mai favorabile întemeiată pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul
penal, formulată de acelaşi condamnat, după ce o cerere cu acelaşi
obiect a fost respinsă definitiv, înainte de pronunţarea Deciziei nr. 1
din data de 14 aprilie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin
care s-a dat dezlegare de principiu problemei de drept vizând
mecanismul de aplicare a legii penale mai favorabile în cazul
faptelor definitiv judecate pentru ipoteza unui concurs de infracţiuni.
Potrivit art. 599 alin. (5) din Codul de procedură penală,
cererile ulterioare de contestaţie la executare sunt inadmisibile dacă
există identitate de persoană, de temei legal, de motive şi de apărări.
În raport cu aceste dispoziţii legale, curtea de apel a
solicitat să se lămurească dacă hotărârile pronunţate de
Completul competent pentru dezlegarea unor chestiuni de drept
reprezintă un temei, un motiv sau o apărare nouă, de natură să
confere caracter admisibil noii cereri de aplicare a legii penale mai
favorabile bazate pe dispoziţiile art. 6 alin. (1) din Codul penal.
Se constată, astfel, că întrebarea prealabilă cu care Înalta
Curte a fost sesizată nu este specifică dispoziţiilor legale ce
reglementează modul de soluţionare a fondului cauzei aflate pe
rolul Curţii de Apel Oradea, ci se circumscrie problematicii
prevederilor legale care guvernează momentul procesual
prealabil, al verificării admisibilităţii unei noi cereri de contestaţie la
executare, formulată de persoana condamnată.
Condiţiile de admisibilitate a contestaţiei la executare au
natura unor cerinţe de procedibilitate, a căror îndeplinire
determină păşirea la soluţionarea pe fond a cauzei. Astfel,
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satisfacerea acestor condiţii permite rezolvarea pe fond a pricinii,
însă excedează procesului de lămurire a vreunei chestiuni de
drept de care atârnă dezlegarea fondului cauzei. Chestiunea de
drept de care depinde soluţionarea pe fond a cauzei este acea
problemă de drept legată cu necesitate de soluţionarea fondului
cauzei.
4) Decizia nr. 23/2014 din 6 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 25/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 843 din 19.11.2014
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibilă sesizarea
formulată de Curtea de Apel Craiova privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
referitoare la admisibilitatea unei cereri de strămutare în
procedura de cameră preliminară în care se verifică plângerea
formulată împotriva soluţiei procurorului de neurmărire penală.
Astfel, s-a constatat că nu este îndeplinită cerinţa ca
soluţionarea fondului cauzei să depindă de lămurirea chestiunii de
drept ce face obiectul sesizării. Admisibilitatea cererii de
strămutare formulate în procedura de soluţionare de către
judecătorul de cameră preliminară a plângerii împotriva soluţiilor
de neurmărire penală şi, în general, admisibilitatea unei cereri de
strămutare nu reprezintă o chestiune de drept determinantă pentru
rezolvarea acţiunii penale sau a acţiunii civile în procesul penal.
Dezlegarea chestiunilor privind normele de drept
procesual penal în materia strămutării nu are aptitudinea de a
influenţa rezolvarea acţiunii penale sau a acţiunii civile în procesul
penal, neputând produce efecte asupra modului de soluţionare pe
fond a cauzei.
Strămutarea cauzei penale, împreună cu celelalte instituţii
de drept procesual penal, respectiv incompatibilitatea, abţinerea şi
recuzarea, sunt instituite de legiuitorul român în scopul asigurării
bunei desfăşurări a procesului penal, în vederea înlăturării
suspiciunilor care planează asupra obiectivităţii şi imparţialităţii
modului de rezolvare a cauzei.
Strămutarea reprezintă un remediu procesual reglementat
de Codul de procedură penală în vederea înlăturării acelor situaţii
care periclitează desfăşurarea normală a unui proces penal în faţa
instanţei competente, potrivit legii, ca urmare a intervenirii unor
stări de fapt neconvenabile la locul unde urmează să fie judecată
cauza penală.
Strămutarea are ca efect trecerea unei cauze de la
instanţa competentă la o altă instanţă de aceeaşi categorie şi grad
ierarhic, ceea ce înseamnă o prorogare de competenţă teritorială.
Ca instituţie juridică, strămutarea reprezintă o reglementare
derogatorie, o deviere de la competenţa teritorială firească a
instanţelor judecătoreşti, având ca efect schimbarea competenţei
teritoriale legal stabilite cu o competenţă stabilită pe cale judiciară.
Scopul pentru care a fost reglementată această instituţie
juridică este acela de a asigura şi a menţine imparţialitatea şi
obiectivitatea activităţii de judecată în cadrul procesului penal,
necesitatea asigurării liniştii publice şi a ordinii publice, precum şi
evitarea unor conflicte sociale ce ar putea impieta asupra activităţii
judiciare.
Examinând conţinutul unei hotărâri pronunţate într-o cauză
având ca obiect o cerere de strămutare, se constată că aceasta nu

soluţionează fondul cauzei, ci un incident procedural, respectiv o
împrejurare intervenită în desfăşurarea procesului penal,
determinată de formularea unei cereri de părţi sau de procuror, de
natură să aducă modificări în legătură cu instanţa sesizată.
Aşadar, instituţia strămutării nu are caracterul unei
judecăţi, pentru că în cadrul acestei proceduri nu se soluţionează
fondul cauzei, ci acela al unui incident procedural intervenit în
administrarea justiţiei, inerent bunei funcţionări a sistemului
judiciar. Ca atare, pronunţarea asupra cererii de strămutare nu
implică judecarea aspectelor ce privesc fondul cauzei.
5) Decizia nr. 24/2014 din 6 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 26/1/2014/HP/P, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 823 din 11.11.2014
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibilă sesizarea
formulată de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I penală, privind
pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii
de drept referitoare la admisibilitatea căii de atac a contestaţiei,
formulată în temeiul art.204 Cod procedură penală, împotriva
încheierii prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunţă
asupra plângerii, în temeiul art.213 Cod procedură penală,
împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a luat măsura
controlului judiciar.
În acest sens, s-a reţinut că soluţionarea pe fond a cauzei
nu depinde de lămurirea chestiunilor de drept ce fac obiectul
acestei sesizări.
Astfel, în cauză, obiectul sesizării îl reprezintă problemele
de drept ce se circumscriu sferei normelor procesual penale
referitoare la măsurile preventive, respectiv admisibilitatea căii de
atac a contestaţiei, formulată în temeiul art. 204 din Codul de
procedură penală împotriva încheierii prin care judecătorul de
drepturi şi libertăţi se pronunţă asupra plângerii, conform art. 213
din Codul de procedură penală, împotriva ordonanţei procurorului
prin care s-a dispus măsura controlului judiciar.
Este de domeniul evidenţei faptul că lămurirea acestor
chestiuni nu ar putea influenţa decizia ce va fi luată pe fondul
cauzei, în condiţiile în care Curtea de Apel Bucureşti este chemată
să se pronunţe asupra unei cereri privind revocarea măsurii
controlului judiciar, măsură dispusă de procuror în faza procesuală
a urmăririi penale, aceasta fiind o chestiune incidentală, de care
nu depinde lămurirea cauzei pe fond.
În materie civilă
1) Decizia nr. 9/2014 din 13 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 10/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 866 din 27.11.2014
Prin această decizie s-a admis sesizarea formulată de
Curtea deApel Braşov - Secţia de contencios administrativ şi fiscal
şi s-au stabilit următoarele:
1. în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Decretul lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot beneficia
de drepturile prevăzute de decretul-lege şi persoanele care
făceau parte, în perioada de referinţă, din categorii sociale
necompatibile cu orânduirea socială instaurată în România după
data de 6 martie 1945, cum ar fi cazul chiaburilor, în măsura în care
fac dovada că se încadrează într-una dintre ipotezele
reglementate de lit. a) - e) ale aceluiaşi alineat şi îndeplinesc şi
celelalte condiţii impuse de lege.
2. în interpretarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. d) din
Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare:
a) noţiunea de „domiciliu obligatoriu" se referă numai
la situaţia în care a fost instituită măsura
administrativă de stabilire a domiciliului
obligatoriu, cu consecinţa îngrădirii dreptului de
alegere în mod liber a domiciliului, iar nu şi la
cazurile în care persoana în cauză şi membrii
familiei sale au avut limitată doar libertatea de
circulaţie;
b) pot beneficia de drepturile prevăzute de decretullege membrii familiei - soţul/soţia şi copiii - ai
persoanei care a avut stabilit domiciliul obligatoriu
şi care au locuit împreună cu aceasta în perioada de
referinţă, sub rezerva îndeplinirii aceloraşi condiţii
ca şi persoana principal vizată de măsura
administrativă.
2) Decizia nr. 10/2014 din 20 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr. 11/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea
I nr. 832 din 14.11.2014
Prin decizia menţionată s-a admis sesizarea formulată de
Curtea de Apel Craiova - Secţia I Civilă privind pronunţarea unei
hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare a
dispoziţiilor art. 47 alin. 2 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi sa stabilit că "termenul general de prescripţie legal" din cuprinsul
art. 47 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 este termenul de 3 ani
prevăzut de art. 3 alin. (1) din Decretul nr. 167/1958 privitor la
prescripţia extinctivă, respectiv art. 2.517 din Codul civil.
3) Decizia nr. 13/2014 din 20 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr.9/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 834 din 17.11.2014
Prin această decizie s-a admis sesizarea formulată de
Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ
şi fiscal şi s-a stabilit că: Dispoziţiile art. 4 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu
pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, şi ale art. 1
alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu
pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
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88/2013, se interpretează în sensul că timbrul de mediu se
datorează şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra
unui autovehicul rulat provenit de pe piaţa internă a cărui primă
înmatriculare a fost anterioară datei de 1 ianuarie 2007.
***
În perioada iulie - decembrie 2014 au fost respinse un
număr de 3 sesizări, după cum urmează:
1) Decizia nr. 8/2014 din 7 iulie 2014, pronunţată în dosar
nr. 6/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 723
din 02.10.2014
Prin decizia menţionată s-a respins ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Curtea de Apel Iaşi, privind pronunţarea
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare
si aplicare a dispoziţiilor art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art.
11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17, art. 20, art. 21, art. 22, art. 24, art.
25, art. 27, art. 31, art. 33, art. 35 din Legea nr. 165/2013 cu
modificările si completările ulterioare, pentru cauzele aflate pe rolul
instanţelor, raportat la dispoziţiile Legii nr. 10/2001 republicata, cu
modificările si completările ulterioare si ale Legii nr. 247/ 2005 cu
modificările si completările ulterioare.
În acest sens, s-a reţinut că sesizarea Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie este formulată într-un proces înregistrat pe rolul
Tribunalului Iaşi la data de 31.08.2011.
Noul Cod de procedură civilă a fost adoptat prin Legea nr.
134/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
485 din 15 iulie 2010 (republicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, prin Legea nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, data intrării în vigoare a acestuia fiind 15
februarie 2013.
Art. 24 din cap. III "Aplicarea legii de procedură civilă" din
titlul preliminar al Codului de procedură civilă, reglementând legea
aplicabilă proceselor noi, stabileşte că: "Dispoziţiile legii noi de
procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite
începute după intrarea acesteia în vigoare."
În acelaşi mod este reglementat domeniul de aplicare a
Codului de procedură civilă prin dispoziţiile art. 3 alin. (1) din titlul II
"Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare", capitolul I "Dispoziţii
tranzitorii" din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă "Dispoziţiile
Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi
executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare".
Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol: "Procesele începute
prin cereri depuse, în condiţiile legii, la poştă, unităţi militare sau
locuri de deţinere înainte de data intrării în vigoare a Codului de
procedură civilă rămân supuse legii vechi, chiar dacă sunt
înregistrate la instanţă după această dată."
Posibilitatea sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
unor chestiuni de drept, reglementată de dispoziţiile art. 519 - 521
din Codul de procedură civilă, reprezintă una dintre soluţiile
legislative noi instituite prin acest act normativ, prin care să se
asigure interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate
1

instanţele judecătoreşti.
În acelaşi timp, instituţia dezlegării, în prealabil, a unor
chestiuni de drept reprezintă un incident procedural prin
intermediul căruia Înalta Curte este chemată să statueze, printr-o
hotărâre de principiu, asupra unei chestiuni noi de care depinde
soluţionarea pe fond şi în ultimă instanţă a unei cauze civile.
În raport cu aceste argumente, Înalta Curte a reţinut că
dispoziţiile Codului de procedură civilă, ce reglementează acest
incident procedural, se aplică numai proceselor începute după
intrarea sa în vigoare.
Prin urmare, această procedură judiciară nouă este
guvernată de regulile procesuale prevăzute de Codul de
procedură civilă care o instituie, inclusiv sub aspectul domeniului
său de aplicare.
2) Decizia nr. 11/2014 din 20 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr.7/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
nr. 831 din 14.11.2014
Prin această decizie s-a respins ca inadmisibilă sesizarea
formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de
contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării unei
hotărâri prealabile cu privire la problema de drept privind
caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr.37/2014, cu modificările ulterioare, în raportare la dispoziţiile
comunitare cu care intră în conflict.
Înalta Curte a reţinut că nu este îndeplinită cerinţa
referitoare la caracterul de noutate al chestiunii de drept supuse
dezlegării.
Din interpretarea gramaticală a art. 519 din Codul de
procedură civilă rezultă că, pentru declanşarea mecanismului
procedural, condiţia existenţei unei chestiuni de drept noi este o
condiţie diferită de aceea a nepronunţării anterioare a Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie asupra respectivei chestiuni de drept ori de
cea a inexistenţei unui recurs în interesul legii în curs de
soluţionare cu privire la această chestiune de drept.
Prin urmare, condiţia noutăţii unei chestiuni de drept nu
poate fi apreciată ca fiind îndeplinită numai din împrejurarea că
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat asupra chestiunii de
drept respective, fie prin decizii de speţă, fie printr-o decizie în
interesul legii.
Întrucât nu există criterii de determinare a unei definiţii a
"condiţiei noutăţii", în doctrină s-a exprimat opinia potrivit căreia
sesizarea instanţei supreme ar fi justificată sub aspectul
îndeplinirii elementului de noutate atunci când problema de drept
"nu a mai fost analizată în doctrină - în interpretarea unui act
normativ mai vechi - ori decurge dintr-un act normativ intrat în
vigoare recent sau relativ recent, prin raportare la momentul
sesizării. De asemenea, problema de drept poate fi considerată
nouă prin faptul că nu a mai fost dedusă judecăţii anterior".1
Înalta Curte a considerat că problema de drept ce
formează obiectul sesizării nu îndeplineşte cerinţa noutăţii. Astfel,
din jurisprudenţa transmisă de curţile de apel s-a constatat faptul

Mihaela Tăbârcă, "Drept procesual civil", Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, vol. I - Teoria generală, pag. 603.
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că practica judiciară este unitară în sensul că dispoziţiile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 nu au efect de
descurajare a importului şi punerii în circulaţie în România a unor
autovehicule de ocazie cumpărate din alte state membre ale
Uniunii Europene şi nu aduc atingere principiului de asigurare a
liberei circulaţii a mărfurilor între statele membre ale Uniunii
Europene în condiţii normale de concurenţă.
Instanţele au reţinut că Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 nu are efectul constatat de Curtea de
Justiţie a Uniunii Europene în privinţa reglementărilor anterioare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea
taxei pe poluare pentru autovehicule şi Legea nr. 9/2012 privind
taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule - astfel
că prevederile ordonanţei de urgenţă nu contravin dispoziţiilor art.
110 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
De asemenea, în preambulul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 9/2013 s-a prevăzut că "prin adoptarea prezentului
act normativ se asigură conformarea cu recomandările Comisiei
Europene cuprinse în comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit
căreia taxarea autoturismelor să nu se bazeze pe criterii specifice
tehnologice, ci pe performanţe obiective, disponibile în mod
obişnuit şi relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi
emisiile de CO2. Totodată, în elaborarea prezentului act normativ
s-a ţinut cont de necesitatea adoptării de măsuri pentru a asigura
respectarea normelor de drept comunitar aplicabile, având în
vedere faptul că aceste măsuri trebuie adoptate în regim de
urgenţă, pentru evitarea oricăror consecinţe juridice negative ale
situaţiei actuale".
Orientarea jurisprudenţei spre o anumită interpretare a
normelor analizate şi existenţa unei practici cristalizate în timp a
instanţelor determină, pe de o parte, pierderea caracterului de
noutate a chestiunii de drept supuse analizei şi, totodată, se poate
considera că problema de drept nu prezintă o dificultate suficient
de mare, care necesită intervenţia Înaltei Curţi de Casaţie şi
Justiţie pe calea prevăzută de art. 519 din Codul de procedură
civilă.
Pe de altă parte, în analiza îndeplinirii condiţiilor de
admisibilitate a sesizării, se observă că dispoziţiile art. 519 din
Codul de procedură civilă prevăd în mod expres faptul că
sesizarea are ca obiect o "chestiune de drept" asupra căreia
"Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a statuat şi nici nu face
obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluţionare",
rezultând deci că o astfel de chestiune de drept poate face şi
obiectul unui recurs în interesul legii.
Cu alte cuvine, rezultă că noţiunea de "chestiune de drept"
la care se referă dispoziţiile art. 519 din Codul de procedură civilă,
ce poate forma obiectul sesizării Înaltei Curţi, este similară noţiunii
de "problemă de drept" asupra căreia Înalta Curte poate fi
chemată să se pronunţe, pe calea recursului în interesul legii, în
temeiul art. 514 din Codul de procedură civilă.
Or, în sensul art. 514 din Codul de procedură civilă,
dezlegarea dată de Înalta Curte unei probleme de drept, prin
soluţionarea recursului în interesul legii, urmăreşte să asigure
"interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către toate instanţele
judecătoreşti".
Pentru identitate de raţiune, rezolvarea de principiu pe

care Înalta Curte o dă chestiunii de drept cu care a fost sesizată în
temeiul art. 519 din Codul de procedură civilă are, de asemenea,
menirea de a asigura interpretarea şi aplicarea unitară a legii de
către toate instanţele judecătoreşti.
Validitatea acestei interpretări este susţinută, de principiu,
şi de dispoziţiile art. 521 alin. (3) din noul Cod de procedură civilă,
conform cărora "Dezlegarea dată chestiunilor de drept este
obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data
pronunţării deciziei, iar pentru celelalte instanţe, de la data
publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, Partea I". De
asemenea, validitatea interpretării derivă şi din similaritatea celor
două mecanisme procedurale - recursul în interesul legii şi
hotărârea prealabilă - demonstrată de trimiterile pe care
prevederile cap. II (art. 519 - 521) al titlului III din cartea a II-a le fac
la prevederile cap. I (art. 514 - 518) al aceluiaşi titlu din noul Cod de
procedură civilă. Spre exemplu, art. 520 alin. (11) face trimitere la
art. 516 alin. (6)-(9) cu referire la posibilitatea de solicitare a opiniei
scrise a unor specialişti recunoscuţi, conţinutul raportului,
convocarea şedinţei şi participarea judecătorilor la şedinţă; art.
521 alin. (2) şi (4) face trimitere la art. 517 alin. (3) şi art. 518 cu
referire la motivarea şi publicarea deciziei, respectiv la încetarea
efectelor deciziei.
În cauză însă se observă că, prin actul de sesizare, Curtea
de Apel Constanţa a învestit Înalta Curte, în temeiul art. 519 din
Codul de procedură civilă, cu o chestiune de drept ce vizează
"caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru
autovehicule, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
37/2014, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în
conflict", respectiv în raport cu prevederile art. 110 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene, aşa cum rezultă din
motivarea instanţei de trimitere.
Deci, cu alte cuvinte, se susţine că prevederile Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 încalcă prevederile art. 148 din
Constituţie, republicată, referitor la integrarea României în
Uniunea Europeană.
Altfel spus, pe calea mecanismului procedural
reglementat de cap. II al titlului III din cartea a II-a a Codului de
procedură civilă, se solicită Înaltei Curţi să se pronunţe cu privire la
conformitatea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
9/2013 cu prevederile art. 110 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene, prin prisma principiului egalităţii în drepturi,
consacrat pe plan naţional de prevederile art. 16 din Constituţie.
Rezultă astfel că Înalta Curte nu a fost învestită cu
dezlegarea unei chestiuni de drept care să vizeze interpretarea şi
aplicarea unitară a legii, în speţă, dispoziţiile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, de către toate instanţele
judecătoreşti, în sensul celor arătate anterior, ci a fost învestită cu
o problemă care vizează, prin prisma principiului egalităţii în
drepturi, pe de o parte, constituţionalitatea prevederilor ordonanţei
de urgenţă în raport cu art. 148 coroborat cu art. 16 din Constituţie
şi, pe de altă parte, conformitatea prevederilor ordonanţei de
urgenţă cu prevederile art. 110 din Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.
În ceea ce priveşte constituţionalitatea prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013, este necontestat
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faptul că revine Curţii Constituţionale competenţa exclusivă de
apreciere, în temeiul art. 146 lit. d) din Constituţia României,
republicată, iar Înalta Curte nu poate extinde limitele de aplicare a
mecanismului procedural al hotărârii prealabile reglementat de
art. 519 - 521 din noul Cod de procedură civilă.
Or, în cauză, "caracterul discriminatoriu al dispoziţiilor
cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind
timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, în
raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în conflict", la care
se referă sesizarea, vizează încălcarea egalităţii în drepturi,
consacrată la art. 16 din Constituţie, prin discriminarea
persoanelor care achiziţionează automobile de pe piaţa unor state
din Uniunea Europeană în raport cu cele care achiziţionează
automobile de pe piaţa internă.
În ceea ce priveşte conformitatea prevederilor Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 cu prevederile art. 110 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, este de notorietate
faptul că revine Curţii de Justiţie a Uniunii Europene competenţa
exclusivă de a se pronunţa asupra conformităţii legislaţiei
naţionale cu dreptul Uniunii Europene, în temeiul art. 267 din
Tratat (ex-articolul 234 TCE).
Obiter dictum, Înalta Curte a apreciat că scopul
demersului judiciar urmărit de instanţa de trimitere, respectiv
obţinerea opiniei entităţii competente să analizeze conformitatea
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prevederilor ordonanţei de urgenţă cu dreptul comunitar, putea fi
realizat, în condiţii de plenitudine juridică, prin admiterea cererii
formulate de recurentul-reclamant şi, în temeiul art. 267 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, sesizarea Curţii de
Justiţie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară.
3) Decizia nr. 12/2014 din 20 octombrie 2014, pronunţată
în dosar nr.8/1/2014/HP/C, publicată în Monitorul Oficial, Partea I
Nr. 834 din 17 noiembrie 2014
Prin decizia menţionată s-a respins ca inadmisibilă
sesizarea formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a
civilă, de contencios administrativ şi fiscal în vederea pronunţării
unei hotărâri prealabile cu privire la problema de drept ce
formează obiectul acţiunii privind caracterul discriminatoriu al
dispoziţiilor cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr.37/2014, cu modificările
ulterioare, în raportare la dispoziţiile comunitare cu care intră în
conflict.
În considerarea jurisprudenţei sale anterioare,
reprezentată de Decizia nr. 11 din 20.10.2014, Înalta Curte a
reţinut că nu este îndeplinită cerinţa referitoare la caracterul de
noutate al chestiunii de drept supuse dezlegării, pentru
considerentele arătate în decizia amintită.

Raportul privind participarea delegaţiei
Consiliului Superior al Magistraturii
la Reuniunea comună de deschidere a proiectelor
Reelei Europene a Consiliilor Judiciare
Procuror Flavian POPA
Şef al Serviciului afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol

În perioada 18-19 septembrie 2014 a avut loc la Madrid,
Spania, Reuniunea comună de deschidere a proiectelor Reţelei
Europene a Consiliilor Judiciare pentru perioada 2014-2015.
Deschiderea reuniunii
Lucrările au fost deschise de dna Nuria Diaz Abad,
membru al Consiliului Judiciar din Spania, care a adresat un mesaj
de bun venit din partea preşedintelui Consiliului. Ulterior, dl Paul
Gilligan, preşedintele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare
(RECJ) a făcut o scurtă introducere şi a prezentat obiectivele
strategice ale reţelei în perioada următoare, în intervalul 20142018, astfel cum au fost adoptate cu ocazia Adunării Generale de
la Roma (11-13 septembrie 2014).
Preşedintele RECJ subliniat faptul că în perioada 20142015 Reţeaua va derula două proiecte importante. Astfel, pe de o
parte, va continua proiectul privind independenţa şi
responsabilitatea sistemelor judiciare, urmând a fi implementaţi în
rândul membrilor şi observatorilor RECJ indicatorii stabiliţi în anul
precedent. Tot în cadrul acestui proiect, se va analiza aplicarea
unor indicatori privind evaluarea independenţei şi responsabilităţii
procurorilor. Pe de altă parte, proiectul Standarde V va continua şi
în perioada următoare prin dezvoltarea unor standarde minime
privind procedurile disciplinare pentru judecători.
A urmat o prezentare a dlui Joze Strus (DG Justice
European Commission) privind cooperarea dintre RECJ şi
Comisia Europeană în vederea elaborării Tabloului de bord al UE
privind justiţia în 2015 (Justice Scorboard in EU). Cu această
ocazie a fost reiterat rolul deosebit de important al RECJ şi
contribuţia adusă la realizarea Tabloului de bord din acest an,
precum şi importanţa colaborării cu CEPEJ în ceea ce priveşte
obţinerea unor date relevante privind eficienţa sistemelor
judiciare.
În continuare, lucrările reuniunii s-au concentrat în două
grupuri de lucru corespunzătoare celor două proiecte Independenţa sistemului judiciar, respectiv Standarde V,
proceduri disciplinare privind judecătorii.

Delegaţia CSM a participat la primul grup de lucru privind
independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar.
Grupul de lucru privind independenţa şi responsabilitatea
sistemului judiciar
Echipa de proiect este coordonată de consiliul judiciar din
Olanda şi de Consiliul Superior al Magistraturii din România. Din
echipa de proiect fac parte reprezentanţi ai consiliilor judiciare
membre RECJ din Anglia, Belgia, Danemarca, Franţa, Irlanda,
Italia, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, Portugalia, România,
Scoţia, Slovenia şi Spania, reprezentanţi ai observatorilor RECJ
din Albania, Germania, Muntenegru, Norvegia, Serbia, Suedia,
Ungaria, precum şi un reprezentant al Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene.
Lucrările au fost deschise de reprezentantul consiliului
judiciar din Olanda, dl Frans van Dijk, printr-un mesaj de
întâmpinare, urmând apoi prezentarea tuturor participanţilor în
grupul de lucru.
În continuare, Geoffrey Vos, reprezentantul consiliului
judiciar din Anglia şi Ţara Galilor a înfăţişat pe scurt concluziile
raportului privind Independenţa şi responsabilitatea sistemului
judiciar 2013-2014, precum şi rezultatele obţinute în urma
desfăşurării exerciţiului pilot privind indicatorii de independenţă şi
responsabilitate pentru cele patru sisteme judiciare care au
răspuns la chestionar (Irlanda, Italia, Olanda şi România).
Au urmat discuţii privind fişa de proiect a grupului de lucru,
ocazie cu care au fost reliefate principalele activităţi programate a
se desfăşura în perioada de referinţă şi care privesc
implementarea indicatorilor de independenţă şi responsabilitate
pentru judecători, cu precizarea că pentru independenţa şi
responsabilitatea procurorilor a fost elaborată o fişă de proiect
separată ce urma să fie prezentată ulterior.
Astfel, s-a arătat că în 2014-2015 se va urmări măsurarea
independenţei şi responsabilităţii sistemelor judiciare pentru toţi
membrii şi observatorii RECJ, folosindu-se chestionarul care a
fost realizat în cadrul proiectului în anul precedent. De asemenea,
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se va constitui un grup de experţi care se va asigura că
răspunsurile la chestionar vor fi coerente, precise şi comparabile,
astfel încât să rezulte o analiză pe baza aceloraşi criterii pentru
fiecare dintre sistemele judiciare. În continuare, rezultatele
indicatorilor vor fi evaluate de grupul de experţi, iar concluziile vor fi
prezentate grupului de lucru. Grupul va fi alcătuit din 3
reprezentanţi din diferite zone geografice ale consiliilor judiciare şi
un expert independent. În calitate de coordonator al grupului de
experţi a fost desemnată dna Sonia Naidenova, reprezentanta
consiliului judiciar din Bulgaria. Cu această ocazie a fost prezentat
şi proiectul de mandat dat de echipa de proiect grupului de experţi.
În plus, echipa de proiect are în vedere realizarea unui
sondaj de opinie cu privire la percepţiile judecătorilor în raport cu
propria independenţă şi care va fi transmis tuturor membrilor şi
observatorilor ce îşi manifestă intenţia de a participa la acesta.
De asemenea, se va identifica o metodă cât mai adecvată
de implementare a unor grupuri de dialog pentru situaţiile în care,
în urma evaluării indicatorilor se va stabili, în cazuri concrete,
existenţa unor ameninţări cu privire la independenţă. Una din
variantele avute în vedere este ca grupurile de dialog să se
reunească în cadrul Adunării Generale din 2015, însă nu sunt
excluse şi alte opţiuni.
În continuare, reprezentanţii CSM România au prezentat
fişa de proiect a subgrupului privind independenţa şi
responsabilitatea procurorilor. A fost subliniat faptul că, deşi un
număr limitat de consilii judiciare, membre ale RECJ, reprezintă
atât judecătorii cât şi procurorii, nu trebuie exclusă din sfera
independenţei sistemelor judiciare independenţa procurorilor.
Aceasta reprezintă o garanţie pentru un act de justiţie
independent, consolidând în acelaşi timp independenţa
judecătorilor. S-a arătat că această parte a proiectului este în
deplină concordanţă cu valorile RECJ (diversitate, egalitate şi
respect reciproc şi colaborare) şi urmăreşte obiectivele planului
strategic al RECJ pentru perioada 2014-2018, astfel cum au fost
adoptate la Adunarea Generală de la Roma, 2014. Rezultatele
care vor fi realizate în cadrul acestui subgrup vor fi implementate în
raportul general privind independenţa şi responsabilitatea
sistemelor judiciare.
Cât priveşte etapele ce vor fi urmate, s-a apreciat ca fiind
necesară în primul rând o analiză a fezabilităţii pentru a se stabili,
pe de o parte, dacă proiectul poate fi desfăşurat la nivelul RECJ,
iar pe de altă parte, în ce măsură pot fi implicaţi parteneri externi,
reprezentativi pentru sistemul parchetelor.
În continuare au fost prezentate scopurile proiectului şi
rezultatele care urmează a fi obţinute până la Adunarea Generală
din 2015, respectiv un cadru analitic privind independenţa
procurorilor, un set de indicatori cuantificabili şi o metodologie de
implementare a lor, un document care să explice modul în care pot
fi folosiţi indicatorii, o viziune a RECJ privind independenţa şi
responsabilitatea procurorilor, având în vedere o analiză a
standardelor europene şi internaţionale.
De asemenea, s-a arătat că proiectul nu va relua
indicatorii aplicabili atât judecătorilor cât şi procurorilor, aceştia
urmând să fie identificaţi şi delimitaţi din proiectul derulat în
perioada 2013-2014. În schimb, se vor căuta indicatori specifici
aplicabili doar procurorilor.

128

În cele din urmă s-a arătat că se doreşte colaborarea cu
toate consiliile pentru procurori din Uniunea Europeană, acolo
unde acestea există, precum şi cu alte organisme internaţionale
relevante (ex. Consiliul Consultativ al Procurorilor Europeni,
Asociaţia Internaţională a Procurorilor, Academia Internaţională
Anticorupţie, Reţeaua Judiciară Europeană etc.).
În a doua zi a reuniunii, lucrările echipei de proiect s-au
desfăşurat în două subgrupuri.
În cadrul primului subgrup, privind implementarea
indicatorilor de independenţă şi responsabilitate privind judecătorii
a fost pusă în discuţie structura grupului de experţi şi
responsabilităţile pe care aceştia le vor avea privind centralizarea
şi interpretarea informaţiilor din chestionare. De asemenea, a fost
prezentat modelul de chestionar folosit în anul precedent şi care
urmează să fie transmis în acest an tuturor membrilor şi
observatorilor.
Tot în cadrul acestui subgrup au fost discutate modalităţile
de transmitere a chestionarului şi a fost discutat planul de lucru. Sa arătat că se impune stabilirea unui calendar comun pentru
întâlnirile celor două subgrupuri ale echipei de proiect.
În dezbaterile din cadrul celui de al doilea subgrup, privind
independenţa şi responsabilitatea procurorilor, au participat
reprezentanţi ai consiliilor judiciare din Anglia, Bulgaria, Italia,
Franţa, România şi Spania. Lucrările au fost coordonate de dl
judecător Horaţius Dumbravă.
În prima parte a fost prezentată şi discutată fişa de proiect
a subgrupului, aceasta fiind adoptată fără modificări.
În continuare, s-a pus în discuţie noţiunea şi natura
conceptului de „independenţă” în cazul procurorilor, plecându-se
de la premisa că această noţiune este diferită, dar în strânsă
legătură cu noţiunea de „independenţă” a judecătorilor. S-a arătat
că procurorul trebuie să fie imparţial şi ar trebui să decidă în mod
independent cu privire la persoanele ce fac obiectul acuzării.
Totodată, noţiunile de independenţă a judecătorilor şi
independenţă a procurorilor pot să se suprapună până la un
anumit punct. Echipa de proiect şi-a propus să identifice aspectele
cu privire la care cele două noţiuni se suprapun şi va stabili care
dintre indicatorii stabiliţi pentru independenţa judecătorilor sunt
aplicabili şi în cazul procurorilor. De asemenea, se va identifica
linia de demarcaţie dintre cele două noţiuni.
S-a ridicat problema natura nevoii de independenţă a
procurorilor în raport cu puterile executivă, legislativă ori alte
entităţi statale independenţă externă.
În continuare au fost puse în discuţie obiectivele
subgrupului. Participanţii au stabilit ca obiectiv general
dezvoltarea în cadrul proiectului privind evaluarea independenţei
şi responsabilităţii sistemului judiciar a unui set de indicatori
specifici privind independenţa şi responsabilitatea procurorilor.
Însă, având în vedere modalităţile diferite de organizare a
consiliilor judiciare membre ale RECJ şi reglementările variate
privind sistemul parchetelor, s-a stabilit ca prim scop specific
evaluarea fezabilităţii stabilirii unor indicatori pentru statele
membre (1 - fezabilitate). În al doilea rând, echipa va urmări
stabilirea unui set de indicatori pentru procurori prin conturarea
unui cadru privind independenţa şi responsabilitatea acestora, iar
ulterior elaborarea unui chestionar ce va fi propus ca instrument de

lucru pentru evaluarea acestor indicatori (2 - stabilirea
indicatorilor). În cele din urmă, echipa de proiect urmează să
prezinte o viziune a RECJ cu privire independenţa şi
responsabilitatea procurorilor şi să evalueze rezultatele obţinute
în urma unui exerciţiu pilot privind chestionarul elaborat.
De asemenea, echipa de proiect a discutat metodologia
de lucru în cadrul subgrupului, având în vedere calendarul general
al întreg grupului de lucru privind independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar. În acest sens a fost stabilit un
calendar detaliat pentru realizarea obiectivelor propuse (a se
vedea în anexă).
În ultima parte, cele două subgrupuri s-au reunit într-o
şedinţă comună, ocazie cu care a fost prezentat stadiul lucrărilor
derulate de fiecare subgrup în parte.

Reuniunea s-a finalizat printr-o sesiune comună a tuturor
participanţilor la lucrări, ocazie cu care, dl Carlos Lesmes,
preşedinte al instanţei supreme din Spania şi preşedinte al
Consiliului General al Puterii Judiciare, a subliniat importanţa
cooperării judiciare între consiliile din statele membre ale Uniunii
Europene arătând că Europa trebuie să lucreze împreună pentru a
obine o mai mare securitate juridică pentru toi cetăenii săi. De
asemenea, a subliniat necesitatea de a sprijini existenţa unui
„sistem judiciar independent, eficient și de încredere, care oferă
garanii pentru toi cetăenii.”
În final, după o scurtă prezentare a rezultatelor obţinute în
cadrul echipelor de proiect, lucrările au fost închise de
preşedintele RECJ, dl Paul Gilligan.
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Cu ocazia Adunării generale a RECJ ce a avut loc în anul
2013 la Sofia, a fost instituit un grup de proiect privind
independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar. Echipa de
proiect a fost coordonată de Consiliul Superior al Magistraturii din
România şi de consiliile judiciare din Olanda,Anglia şi Ţara Galilor.
Au fost stabilite două obiective principale:
1) identificarea şi evaluarea unor indicatori privind
independenţa şi responsabilitatea sistemelor judiciare din
Uniunea Europeană şi a consiliilor judiciare;
2) prezentarea viziunii RECJ cu privire la independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar.
Primul obiectiv a avut în vedere şi elaborarea unor linii
directoare pentru aplicarea corespunzătoare a indicatorilor şi
colaborarea cu Comisia Europeană privind dezvoltarea viitoare a
tabloului de bord pentru justiţie al Uniunii Europene.
Al doilea obiectiv a avut în vedere identificarea şi
evaluarea riscurilor actuale la adresa independenţei sistemelor
judiciare din statele membre şi din statele cu statut de observator,
precum şi a mijloacelor prin care aceste riscuri pot fi reduse.
Grupul de proiect a încercat să identifice documentaţia
relevantă şi a analizat cercetările anterioare din domeniul
standardelor europene şi internaţionale privind independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar, concretizată într-o listă
publicată pe site-ul Reţelei (Anexa B din raport conţine un rezumat
al conţinutului materialelor identificate.
Această analiză, precum şi diversele experienţe ale
membrilor şi observatorilor RECJ a avut drept rezultat un cadru al
responsabilităţii şi al independenţei, rezumat astfel:
Independenţa sistemului judiciar
Independenţa este valoarea fundamentală a sistemului
judiciar. Aceasta permite judecătorilor să adopte decizii imparţiale
şi îi protejează de influenţa directă din partea părţilor implicate întro dispută, precum şi de influenţa directă sau indirectă sau de
intervenţia oricăror alte organizaţii sau actori externi.
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Independenţa sistemului judiciar ca întreg precum şi
aceea a judecătorului stau la baza statului de drept. Fără
acestea sistemul judiciar nu îşi poate îndeplini funcţiile.
Independenţa sistemului judiciar trebuie să fie
demonstrată în procedura de adoptare a deciziilor; nu depinde
doar de garanţiile formale.
Judecătorul nu trebuie să fie influenţat de diferenţele de
putere dintre părţile aflate în dispută; protecţia cetăţeanului
împotriva puterii guvernului statului este aspectul cel mai
important.
Independenţa judiciară reiese din necesitatea de a
beneficia de o judecată imparţială în toate dosarele, indiferent că
sunt cauze penale, civile sau administrative.
Judecătorul trebuie să fie incoruptibil şi să fie capabil, întrun sens corespunzător, să judece dosare într-o manieră care ar
putea să contrazică atât mass-media, cât şi opinia publică.
Cea mai bună garanţie a independenţei este funcţionarea
excelentă şi transparentă. a sistemului judiciar. Cu toate acestea
funcţionarea excelentă nu poate să înlocuiască garanţiile formale.
Spre exemplu, pentru a atinge standarde înalte este necesar ca
bugetele instanţelor să fie stabilite în mod obiectiv.
Prin urmare, grupul de pr oiect a analizat atât
independenţa obiectivă, cât şi independenţa subiectivă a
sistemului judiciar. Independenţa obiectivă se concentrează
asupra garanţiilor formale, în timp ce independenţa subiectivă
se concentrează asupra percepţiei din partea societăţii şi din
partea judecătorilor înşişi.
Trebuie făcută distincţie între independenţa sistemului
judiciar ca întreg şi independenţa judecătorului. Deşi
independenţa sistemului judiciar ca întreg reprezintă o condiţie
necesară pentru independenţa judecătorului, nu este o condiţie
suficientă. Independenţa individuală poate fi afectată de
influenţa externă a organizaţiilor statului şi a altor entităţi, precum
şi de influenţele interne din sistemul judiciar. Independenţa
obiectivă a sistemului judiciar ca întreg nu este suficientă,
dacă independenţa judecătorului este restricţionată. Astfel,
trebuie avute în vedere ambele niveluri.

Referitor la independenţa sistemului judiciar ca întreg,
printre aspectele relevante s-au reţinut următoarele:
Cadrul legal
Independenţa sistemului judiciar trebuie reglementată
prin constituţia statului sau prin protecţiile echivalente
existente. Aceste prevederi au rolul de a asigura că nu se pot face
modificări în afara procedurilor democratice şi doar cu implicarea a
mai mult decât a majorităţii simple a legislativului.
Structura de guvernare
Independenţa judiciară presupune că sistemul
judiciar se autoguvernează. Opţiunea preferată este ca
guvernarea să fie asumată de către un consiliu judiciar
compus în majoritate din membri ai sistemului judiciar,
respectiv majoritatea membrilor consiliului să fie judecători aleşi
de omologii lor, iar ceilalţi membri să reprezinte societatea. Acest
Consiliu trebuie să aibă în principal competenţe privind
organizarea, finanţarea şi adoptarea deciziilor referitoare la
sistemul judiciar şi un rol de supraveghere în relaţia cu instanţele.
Finanţele
Indiferent de schemele bugetare utilizate, trebuie să
existe întotdeauna fonduri adecvate pentru finanţarea
volumului de dosare pe care sistemul judiciar trebuie să le
administreze. „Adecvarea” trebuie să permită soluţionarea în
timp util a încărcăturii de dosare.
Procedurile pentru selectarea, numirea, evaluarea şi
sancţionarea judecătorilor
RECJ a pregătit un raport detaliat privind mecanismele
necesare (Declaraţia de la Dublin din 11 mai 2012). Deşi influenţa
din afara sistemului judiciar nu este de obicei acceptată în acest
domeniu, mecanismele interne necesită o analiză atentă.
În ceea ce priveşte independenţa judecătorului, dintre
aspectele prezentate în raport amintim:
Independenţa externă:
Presiunea poate fi exercitată, printr-o varietate de
modalităţi asupra judecătorilor, în contextul procesului individual
de adoptare a hotărârilor. Spre exemplu, se poate aplica presiune,
direct sau indirect, de către Guvern, Parlament, mass-media,
opinia publică şi chiar de către organizaţiile criminale. S-a
remarcat faptul că în ultimii ani, media socială şi internetul au
devenit canale prin intermediul căror se poate exercita presiune
asupra judecătorilor.
Pentru a elimina sau a reduce presiunile, pot totuşi să
existe reguli formale sau informale. S-a evidenţiat în acest
sens, cu titlu de exemplu, regula formală care interzice
discuţiile publice sau private referitoare la rezultatul corect al
cauzelor aflate pe rolul instanţelor.
Independenţa internă
Aceasta implică aspecte complexe, pornind de la faptul că
judecătorii de la instanţele de apel să nu fie de acord, în anumite

situaţii, cu judecătorii de la instanţele de fond, presiunea şi
potenţialul impact asupra independenţei, influenţa conducerii
instanţei asupra judecătorilor, fiind menţionate şi situaţii când
managementul instanţei influenţează procesul de adoptare a
deciziilor, pentru a respecta standardele referitoare la, spre
exemplu, productivitate şi durata procedurilor sau pentru a
promova aplicarea uniformă a legii în toate dosarele similare.
S-a concluzionat că este greu de precizat ce este
acceptabil şi ce nu este acceptabil şi s-a apreciat necesar ca în
acest domeniu să facă sondaje în rândul judecătorilor, pentru a
stabili cu ce fel de presiuni interne şi externe au de-a face, astfel
încât să se poată evalua situaţiile în care au loc încălcări ale
independenţei.
Independenţa judiciară subiectivă a avut ca principale
elemente analizate:
Independenţa judiciară aşa cum este percepută de către
grupurile din cadrul societăţii
Percepţiile sunt diferite în cadrul diferitelor grupuri
existente în cadrul societăţii.
Ar trebui să se aibă în vedere că este posibil ca sondajele să
nu poată aborda direct subiectul independenţei judiciare, deoarece
adesea populaţia nu vrea sau nu poate să facă diferenţa dintre
independenţa judiciară şi alte aspecte ale funcţionării instanţelor. De
aceea, cel mai probabil sondajele se vor limita la chestionarea unor
aspecte privind nivelul de încredere în sistemul judiciar.
Independenţa percepută de către judecători
S-a recomandat utilizarea unor chestionare pentru a
stabili percepţia judecătorilor faţă de presiunile interne şi
presiunile externe pe care le experimentează.
Responsabilitatea judiciară
Independenţa judiciară şi responsabilitatea judiciară sunt
interconectate. În acest context s-a evidenţiat faptul că
responsabilitatea judiciară nu implică şi răspunderea civilă a
judecătorului.
Din perspectiva componentelor responsabilităţii judiciare
s-a apreciat utilă distincţia între evaluarea obiectivă şi evaluarea
subiectivă a responsabilităţii judiciare, precum şi aceea între
sistemul judiciar ca întreg şi judecător.
Responsabilitatea obiectivă a sistemului judiciar trebuie
avută în vedere atât la nivel structural, cât şi la nivelul
judecătorului.
În viziunea RECJ, independenţa trebuie câştigată; nu se
dobândeşte în mod automat. Sistemul judiciar dobândeşte
legitimitate şi respect din partea cetăţenilor în urma funcţionării
excelente, care are drept rezultat hotărâri judecătoreşti imparţiale
şi bine motivate. Cea mai bună garanţie a independenţei este
funcţionarea excelentă şi transparentă. în acest fel, sistemul
judiciar îşi îndeplineşte mandatul şi demonstrează că face acest
lucru. Deşi întotdeauna se vor produce greşeli, iar acestea vor
atrage critici, un sistem judiciar independent şi responsabil
acceptă criticile justificate şi învaţă din greşeli.
Acest mecanism implică o legătură puternică între
independenţă şi responsabilitate. Funcţionarea excelentă nu
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poate să înlocuiască garanţiile formale. Prin urmare, atât
independenţa obiectivă, cât şi independenţa subiectivă a
sistemului judiciar sunt importante. Independenţa obiectivă
reflectă garanţiile formale necesare, în timp ce independenţa
subiectivă se referă la percepţiile din societate, inclusiv la cele ale
judecătorilor înşişi. Consiliile judiciare nu ar trebui să se
concentreze doar pe garanţiile formale, ci ar trebui să lucreze
pentru îmbunătăţirea randamentului şi informarea publicului cu
privire la atribuţiile şi funcţionarea sistemului judiciar. Fiecare
judecător trebuie să joace un rol în acest sens.
*
În acest cadru, grupul de proiect a elaborat un set de
indicatori pentru evaluarea independenţei şi a responsabilităţii
sistemului judiciar. Indicatorii au fost analizaţi în detaliu şi explicaţi
în cadrul Capitolului V din raport.
În ceea ce priveşte independenţa obiectivă, trebuie făcută
o distincţie între sistemul judiciar ca întreg şi judecător.
Indicatori ai independenţei sistemului judiciar - au fost
identificaţi 13 asemenea indicatori care prezintă o relevanţă
deosebită pentru evaluarea independenţei judiciare:
A. Indicatorii privind independenţa obiectivă a
sistemului judiciar ca întreg se încadrează în următoarele
categorii:
1) temeiul juridic al independenţei;
2) autonomia organizaţională a sistemului judiciar;
3) finanţarea sistemului judiciar;
4) administrarea sistemului instanţelor.
B. Indicatorii privind independenţa obiectivă a
judecătorului se încadrează în următoarele categorii:
1)deciziile în materia resurselor umane privind judecătorii;
2)inamovibilitatea judecătorilor;
3) procedurile existente în cazul unei ameninţări la adresa
independenţei judiciare individuale;
4)independenţa internă a sistemului judiciar.
C. Indicatorii privind independenţa subiectivă a
sistemului judiciar şi a judecătorului se referă la:
1)independenţa aşa cum este percepută de către
cetăţeni;
2) încrederea cetăţenilor în sistemul judiciar, comparată
cu încrederea în celelalte puteri ale statului;
3) modalitatea de percepţie de către cetăţeni a corupţiei
judiciare;
4)modalitatea de percepţie a independenţei de către
utilizatorii instanţelor de la toate nivelurile de jurisdicţie;
5)modalitatea de percepţie a independenţei de către
judecătorii înşişi.
D. Indicatorii privind responsabilitatea sistemului
judiciar se încadrează în următoarele categorii:
1) repartizarea dosarelor;
2) plângerile formulate împotriva judecătorilor;
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3) raportarea periodică de către sistemul judiciar;
4) relaţiile dintre sistemul judiciar şi presă;
5) auditul extern al sistemului judiciar.
E. Indicatorii responsabilităţii obiective a judecătorului
sunt:
1)codurile de etică judiciară aplicabile;
2)procedurile referitoare la abţinerea şi recuzarea unui
judecător;
3)posibilitatea ca judecătorii să desfăşoare şi alte activităţi
externe şi modalitatea de declarare a acestor activităţi şi
interese;
4)gradul de accesibilitate şi de înţelegere a procedurilor
legale de către cetăţeni.
Pentru a ilustra modul de folosire a indicatorilor, s-a
realizat un proiect pilot în sistemele judiciare din patru state
membre (Irlanda, Italia, Olanda şi România), prin care, pe baza
unui chestionar prestabilit (anexele D şi E la Raport), au fost oferite
răspunsuri pentru fiecare indicator în parte. Rezultatele acestui
exerciţiu se pot observa în cuprinsul Capitolului VI, unde, un rol
central îl ocupă tabelul centralizator în care au fost folosite culori
pentru a marca situaţia din statele respective pentru fiecare
indicator.
S-a ajuns la concluzia că setul de indicatori reprezintă un
instrument util pentru îmbunătăţirea cunoaşterii independenţei şi a
responsabilităţii reale a sistemelor judiciare şi pentru identificarea
aspectelor care necesită atenţie suplimentară.
Cât priveşte implementarea indicatorilor, au fost
formulate următoarele recomandări:
1)Indicatorii privind independenţa şi responsabilitatea
sistemului judiciar trebuie utilizaţi de către fiecare
membru al RECJ, iar dacă este posibil şi de către
observatorii REG, prin intermediul unui chestionar.
2)Aplicarea indicatorilor de către membrii şi observatori ar
trebui să fie sprijinită de către un grup de experţi, care să
evalueze şi rezultatele, acest grup urmând să fie format
din 4 membri, 3 din partea RECJ şi un expert extern.
Grupul de experţi va asigura consecvenţa şi exactitatea
răspunsurilor la chestionar.
3)Ar trebui derulat un chestionar privind opiniile
judecătorilor din toate statele membre (şi, pe cât posibil,
din statele cu statut de observator), cu privire la propria
lor independenţă şi responsabilitate.
4)Ar trebui înfiinţate o serie de grupuri de dialog care să
cuprindă 4 membri ai RECJ din diferite părţi ale Europei
(şi din statele cu statut de observator, dacă doresc să
participe) şi care să aibă drept obiectiv discutarea
rezultatelor privind aplicarea indicatorilor şi identificarea
problemelor reale pe care le întâmpină independenţa şi
responsabilitatea sistemului judiciar din fiecare stat,
precum şi identificarea remediilor. Grupurile de dialog
vor raporta Comitetului Executiv şi, anual, Adunării
Generale a RECJ.

Se intenţionează ca grupurile de dialog să continue să
funcţioneze pe o perioadă de doi ani. Mai mult, aplicarea
indicatorilor ar trebui să se repete la fiecare doi ani, astfel încât să
se identifice îmbunătăţirile sau deteriorările din sistemul judiciar,
de-a lungul timpului.
De asemenea, se recomandă ca, suplimentar faţă de setul
actual de indicatori aplicabili sistemului judiciar, să se elaboreze,
în cursul anului următor, şi un set de indicatori aplicabili
procurorilor.
Pentru a conchide RECJ a încercat să facă un pas înainte
de la discutarea independenţei şi responsabilităţii la nivel teoretic
la stabilirea unei metode practice pentru analizarea situaţiei
actuale. Deşi anumite aspecte necesită discuţii suplimentare,
această metodă poate fi în prezent utilizată de către membri,
precum şi de observatori RECJ, dacă doresc.
Riscuri la adresa independenţei sistemului judiciar
Au fost identificate următoarele riscuri la adresa
independenţei obiective a sistemului judiciar:
- investiţii inadecvate în sistemul judiciar, instanţe şi
structuri judiciare;
- creşterea complexităţii dosarelor şi a volumului de
muncă;
- critica nejustificată a hotărârilor judecătoreşti de către
politicieni, parlamentari şi Executiv, precum şi modul în
care judecătorii răspund acestor critici;
- riscuri privind lipsa personalului necesar şi a asistenţei
administrative pentru judecători.
Următoarele riscuri au fost identificate în ceea ce
priveşte independenţa obiectivă a judecătorului:
- modificarea vârstei de pensionare a judecătorilor;
- modificări aduse siguranţei funcţiei de judecător;
- reducerea remuneraţiei judiciare şi a pensiilor şi
schimbări nefavorabile aduse cadrului judiciar;
- apropierea necorespunzătoare dintre judecători şi
Executiv, inclusiv incidente precum aşa-numita 'justiţie
prin telefon';
- presiunea asupra judecătorilor ca urmare a
comentariilor din presă;
- presiunea internă a consiliilor judiciare asupra
judecătorilor sau a judecătorilor cu o poziţie ierarhică
superioară asupra judecătorilor cu o poziţie ierarhică
inferioară;

- creşterea numărului de plângeri nejustificate împotriva
judecătorilor, a anumitor hotărâri judecătoreşti şi a
sistemului judiciar;
- creşterea numărului de proceduri disciplinare
necorespunzătoare derulate împotriva judecătorilor. În
acest context, "necorespunzătoare" înseamnă
proceduri disciplinare nejustificate care au drept
scop intimidarea judecătorului, astfel încât acesta să
nu adopte hotărâri în mod independent, în conformitate
cu legea şi cu probele.
Au fost identificate următoarele riscuri la adresa
responsabilităţii sistemului judiciar şi a judecătorilor:
- neputinţa judecătorilor de a reflecta schimbările
produse în societatea civilă şi izolarea de cetăţenii
obişnuiţi;
- problemele create de judecătorii care au o prezenţă
online, prin conturile deschise pe platforme precum
Facebook, Twitter, Instagram sau alte reţele sociale;
- inexistenţa unor sisteme corespunzătoare pentru
repartizarea judecătorilor în anumite dosare;
- corupţia judiciară;
- absenţa unui birou de relaţii cu presa, care să poată să
ofere consultanţă judecătorului implicat în dosare cu
impact mediatic şi care să poată garanta că se oferă
informaţii corecte către public;
- probleme în recrutarea judecătorilor cu un nivel
profesional corespunzător, în special pentru anumite
posturi sau anumite zone.
În Anexa F la Raport, au fost oferite o serie de exemple
concrete privind riscurile cu care se confruntă sistemele judiciare
din anumite state.
RECJ consideră că este important să se recunoască
atât dificultăţile şi riscurile, cât şi succesele; altfel nu există
perspectiva progresului.
Concepţia RECJ, care reiese din acest raport, arată că
trebuie să se acorde mai multă atenţie funcţionării sistemelor
judiciare din toate zonele Uniunii Europene şi ale Europei, în
general. Dacă şi politicienii şi cetăţenii şi judecătorii
recunosc necesitatea independenţei şi a responsabilităţii
sistemelor judiciare din statele lor, lipsa de transparenţă şi
lipsa finanţării nu vor fi tolerate.
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Raportul privind activitatea instanţelor
în primul semestru al anului 2014
Judecător Cristian IONIŢĂ
Şef al Serviciului formare profesională şi statistică judiciară

I. Analiza volumului de activitate al instanţelor în
primul semestru al anului 2014
La nivelul tuturor instanţelor din România, volumul de
activitate s-a situat în primele 6 luni 2014 la valoarea de 2.382.301
cauze, comparativ cu 2.293.379 cauze în aceeaşi perioadă a
anului anterior (s-a înregistrat o creştere cu 88.922 dosare ceea ce
reprezintă 3,88 %). Această creştere este însă influenţată artificial
de trecerea judecătoriilor la aplicaţia Ecris-statistică începând cu
01.01.2014 (a se vedea nota de la pag.4). De menţionat faptul că
astfel de distorsiuni s-au înregistrat şi la nivelul curţilor de apel
respectiv tribunalelor în primul an de trecere la sistemul
informatizat de raportare statistică, distorsiuni care au fost ulterior
eliminate.
Numărul cauzelor soluţionate la nivel naţional a fost de
1.224.770 dosare faţă de 1.313.803 cauze în semestrul I 2013 (s-a
înregistrat o scădere cu 89.033 cauze ceea ce reprezintă 6,78 %).
În ultimii cinci ani, dinamica volumului de activitate dar şi a
numărului cauzelor soluţionate, se prezintă astfel:
Volum de activitate 2010 - 2014
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În raport cu primul semestru al anului 2010, creşterea
volumului de activitate la nivel naţional în anul 2014 (primul
semestru) a fost de 32,08 %, iar în ceea ce priveşte dosarele
soluţionate, creşterea a fost de 10,13 %.
Această sporire de la an la an a numărului cauzelor de
soluţionat este un fenomen extern instanţelor de judecată, având
cauze diverse (sociale, economice,etc.) determinând o
comprimare a activităţii de judecată şi o creştere considerabilă a
efortului pe judecător, cu consecinţe directe asupra calităţii actului
de justiţie.
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1. Activitatea la nivelul judecătoriilor
Cele 176 de judecătorii funcţionale au înregistrat în cursul
semestrului I al anului 2014, un volum total de activitate de
1.497.352 cauze (1.225.723 cauze în semestrul I 2013) cuprinzând
dosarele rulate, adică stocul existent la 31 decembrie 2013, la care
se adaugă dosarele nou intrate în această perioadă.
Volumul de activitate în perioada analizată a crescut
aşadar faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013, cu un număr de
271.629 dosare, reprezentând o creştere procentuală de 22,16 %.
Volumul mare de activitate la judecătorii reprezintă o situaţie
constantă în ultimii 5 ani, trendul manifestându-se conform
graficului:
După cum se poate observa, între anii 2010 şi 2014 a avut
loc o sporire a numărului de dosare de soluţionat cu 326.345
cauze, reprezentând o creştere procentuală de aproximativ
27,87%.
Notă - de menţionat faptul că stocul electronic de
dosare la nivelul judecătoriilor la 01.01.2014 este cu
aproximativ 25% mai mare decât cel raportat manual de
instanţe ca stoc final al anului 2013. Cauza cea mai probabilă
a acestei situaţii este neînchiderea la timp a documentelor
finale în aplicaţia Ecris pentru dosarele care s-au soluţionat în
perioada 2011 - 2012 (numărul dosarelor soluţionate în Ecris
în anul 2013 este aproximativ egal cu cel raportat manual).
În ceea ce priveşte cauzele nou intrate, în primul
semestru 2014 numărul acestora a fost de 765.483 dosare
(730.535 dosare în semestrul I 2013 şi 764.151 dosare în
semestrul I 2012), reprezentând 51,12% din volumul total de
activitate .
Din cele 765.483 cauze nou intrate la nivelul judecătoriilor, un
procent de aproximativ 13,23% îl reprezintă cauzele penale, în timp
ce cauzele civile reprezintă 86,77% (72,72 % în semestrul I 2013).
În cadrul plângerilor contravenţionale, din totalul de
62.850 de dosare nou create, cea mai mare pondere au avut-o
cauzele având ca obiect OUG 195/2002 privind circulaţia pe
drumurile publice (aproximativ 21.425 de dosare), urmate de
înlocuirea amenzii contravenţionale cu aproximativ 6.500 dosare
şi legea 61/1991 cu peste 4.000 de cauze.
Menţionăm faptul că numărul cauzelor având ca obiect
Plângere contravenţională care au fost respinse în primul
semestru 2014 a fost de 22.160 dosare (aproximativ 35%).

În cadrul litigiilor civile (în sens larg), din cele 765.483 de
cauze nou create, cele mai multe dosare au fost înregistrate în
domeniul executării silite (335.000 dosare), în domeniul
organizaţiilor non profit (9.000 dosare) şi al acţiunilor în constatare
(9.000 dosare). Numarul dosarelor de partaj a fost de aproximativ
12.000 cauze în timp ce numărul celor de fond funciar a fost de
aproximativ 6.300 de cauze. Un număr important de dosare s-a
înregistrat de asemenea în domeniul pronunţării de hotărâri care
să ţină loc de act autentic (14.000 dosare). În cadrul proceselor de

minori şi familie, divorţurile sunt cele mai bine reprezentate 17.000 cauze - urmate de pensiile de întreţinere cu 6.000 de
dosare distincte (capăt principal de cerere).
În primul semestru al anului 2014, 22 judecătorii au
înregistrat un volum de activitate mai mare de 20.000 de dosare
(17 judecătorii în semestrul I 2013), în timp ce numai 9 instanţe au
înregistrat un volum de activitate de sub 1.000 de dosare (12
judecătorii în semestrul I 2013).

Cele 22 instanţe, cu un volum excesiv de mare în primele 6 luni 2014 sunt următoarele:

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

45199

79674

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI

42015

71172

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

44360

56697

Judecătoria PLOIEŞTI

40153

54792

Judecătoria CONSTANŢA

31400

45319

Judecătoria CRAIOVA

37048

44302

Judecătoria IAŞI

31894

41834

Judecătoria SECTORUL 4 BUCUREŞTI

27599

36020

Judecătoria BRAŞOV

31183

34764

Judecătoria TIMIŞOARA

28613

33540

Judecătoria PITEŞTI

26546

32967

Judecătoria CLUJ-NAPOCA

22862

32603

Judecătoria BUZĂU

32714

31850

Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI

23027

30570

Judecătoria BOTOŞANI

25311

30327

Judecătoria GALAŢI

27697

27795

Judecătoria ORADEA

20999

25744

Judecătoria BACĂU

17786

23078

Judecătoria GIURGIU

17205

22535

Judecătoria TÂRGOVIŞTE

10197

20887

Judecătoria SIBIU

12882

20453

Judecătoria BRĂILA

16650

20449
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După cum se poate observa, 7 instanţe înregistrează la
nivelul primelor 6 luni 2014 un volum de activitate de peste
40.000 de cauze.
În acelaşi timp, se constată faptul că judecătoriile din
cadrul Sector 1 , Sector 2, Sector 3 ale Municipiului Bucureşti şi
judecătoria Ploieşti înregistrează spre soluţionare fiecare peste
54.000 de dosare (a se vedea nota de la pag.4).

Totodată, o creştere importantă a numărului dosarelor de
soluţionat faţă de primele 6 luni 2013, au înregistrat Judecătoria
Constanţa (13.919 dosare în plus faţă de semestrul I 2013),
Judecătoria Sector 1 Bucureşti (12.337 dosare în plus faţă de
semestrul I 2013) şi Judecătoria Târgovişte (10.690 dosare în plus
faţă de semestrul I 2013).

Cele 9 instanţe cu un volum de activitate mai mic de 1.000 de dosare sunt următoarele:

Judecătoria ORŞOVA

1061

998

Judecătoria JIBOU

1138

955

Judecătoria BABADAG

939

872

Judecătoria BAIA DE ARAMĂ

907

855

Judecătoria GURAHONŢ

931

825

Judecătoria HÂRŞOVA

849

710

Judecătoria TÂRGU LAPUŞ

722

687

Judecătoria AGNITA

645

625

Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI

728

378

La nivelul tuturor instanţelor de acest nivel, din cele
1.497.352 cauze rulate în cursul semestrului I 2014, a fost
soluţionat un număr de 788.324 cauze (779.817 cauze soluţionate
în semestrul I 2013), reprezentând 52,65 %.
Creşterea numărului dosarelor soluţionate în semestrul I
2014 a fost de 1 % faţă de aceeaşi perioadă a anului 2013.
În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluţionate în ultimii
5 ani, situaţia se prezintă grafic astfel:
Dosare soluţionate (6 luni) 2010 - 2014 - situaţie comparativă
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Creşterea numărului dosarelor soluţionate în anul
2014 comparativ cu anul 2010 este de aproximativ 36.907
cauze, ceea ce procentual reprezintă o creştere de 4,91 %, dar
în scădere faţă de anul 2011 cu 4%.

Instanţele cu un procent de soluţionare de peste 80% în primul semestru 2014, sunt următoarele:

Judecătoria PANCIU

4051

3270

80,72

Judecătoria DRAGOMIREŞTI

1467

1178

80,30

Un procent de soluţionare de sub 50 % se înregistrează în cadrul judecătoriilor din tabelul de mai jos:

Judecătoria ZĂRNEŞTI

2605

1296

49,75

Judecătoria CORNETU

15316

7584

49,52

Judecătoria ROMAN

5869

2884

49,14

Judecătoria MOINEŞTI

7078

3477

49,12

Judecătoria GIURGIU

22535

11053

49,05

Judecătoria VĂLENII DE MUNTE

4183

2042

48,82

Judecătoria BISTRIŢA

12323

6000

48,69

Judecătoria MIZIL

2080

1004

48,27

Judecătoria HAŢEG

1857

894

48,14

Judecătoria MORENI

6955

3305

47,52

Judecătoria ORAŞTIE

1796

853

47,49

Judecătoria GALAŢI

27795

13068

47,02

Judecătoria ALEXANDRIA

7405

3469

46,85

Judecătoria FETEŞTI

4422

2043

46,20

Judecătoria SINAIA

2198

1014

46,13

Judecătoria VIDELE

4212

1931

45,85

Judecătoria TÂRNAVENI

2361

1059

44,85

Judecătoria HUEDIN

1129

505

44,73

Judecătoria SEGARCEA

3064

1346

43,93

Judecătoria PLOIEŞTI

54792

24035

43,87

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

79674

34912

43,82

Judecătoria AIUD

4719

2055

43,55

Judecătoria PIATRA-NEAMT

12051

5213

43,26
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Judecătoria BLAJ

2113

902

42,69

Judecătoria BACĂU

23078

9811

42,51

Judecătoria Darabani

2765

1147

41,48

Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI

1909

769

40,28

Judecătoria CONSTANŢA

45319

18229

40,22

Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ

1958

786

40,14

Judecătoria ORAVIŢA

1963

780

39,74

Judecătoria BICAZ

2013

795

39,49

Judecătoria CÂMPENI

2104

804

38,21

Judecătoria PUCIOASA

2310

881

38,14

Judecătoria SĂVENI

3237

1144

35,34

Judecătoria HOREZU

2910

1013

34,81

Judecătoria RĂCARI

3163

1056

33,39

Judecătoria MEDGIDIA

15097

4641

30,74

Judecătoria TÂRGOVIŞTE

20887

6320

30,26

Judecătoria BOLINTIN VALE

5035

1514

30,07

Judecătoria RÂMNICU VALCEA

16461

4719

28,67

Judecătoria BUFTEA

17965

4975

27,69

Judecătoria BUHUŞI

2168

598

27,58

Judecătoria MARGHITA

4734

1212

25,60

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI

71172

17619

24,76

Judecătoria DRĂGĂŞANI

6176

1505

24,37

Judecătoria BRAD

2631

602

22,88

Cauzele soluţionate la judecătorii sunt în număr de
788.324 dosare, în timp ce numărul cauzelor nou intrate la
tribunale în apel şi recurs în interiorul perioadei de referinţă a fost
de 84.116 dosare (100.171 dosare în perioada anterioară).
Rezultă aşadar, un indice de atacabilitate de 11 % (13% în
perioada anterioară).
2. Activitatea la nivelul tribunalelor
La nivel naţional funcţionează în prezent 42 de tribunale şi
4 tribunale specializate (Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov,
Tribunalul Comercial Cluj, Tribunalul Comercial Mureş, Tribunalul
Comercial Argeş,) la care se adaugă Tribunalul Militar Teritorial
Bucureşti.
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În total, la nivelul celor 42 de tribunale şi a celor 4 instanţe
specializate, a fost înregistrat un număr de 647.670 cauze de
soluţionat (774.026 cauze de soluţionat în primul semestru 2013),
deci o diminuare de 126.356 cauze, ceea ce reprezintă o scădere
de 16,32 % faţă de semestrul I 2013.
Comparativ cu semestrul I 2010 se constată totuşi o
creştere cu 156.428 cauze de soluţionat ceea ce reprezintă o
creştere de 31,84 %.
În ultimii 5 ani, evoluţia volumului de activitate (compus din
stocul de dosare la care se adaugă cele nou create), la nivelul
tribunalelor se prezintă după cum urmează:

Volum de activitate tribunale 6 luni 2010 - 2014
- situaţie comparativă

900000

Volum cauze intrate pentru tribunale - 6 luni 2012 - 2014 - situaţie comparativă
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În ceea ce priveşte cauzele nou intrate, aceste au fost în
număr de 271.383 cauze reprezentând 41,9 % din volumul total de
activitate în semestru I 2014. Numărul cauzelor intrate în semestrul
I 2014 a scăzut cu 57.310 cauze faţă de semestrul I 2013.
În perioada analizată, numărul cauzelor nou intrate în
materia civil a fost de 37.871, în materia penal 49.238, în materia
faliment 27.995, în materia litigiilor de muncă 35.347, în materia
asigurări sociale 7784 şi în materia litigii cu profesioniştii de 28.426
dosare.
Din totalul cauzelor nou intrate la nivelul primului semestru
2014, numărul cauzelor de contencios administrativ şi fiscal
reprezintă 27% (obiectul cel mai prezent fiind „anulare acte
administrative”), cauzele penale 18%, cauzele civile 14%,
cauzele privind litigiile de muncă 13%, faliment 10%, litigii cu
profesioniştii 10%, minori şi familie 4% şi asigurări sociale 3%.
Reprezentarea grafică este prezentată în graficul de mai
jos.

Raportat la volumul de activitate al tribunalelor, acestea
pot fi grupate astfel:
- instanţe cu un volum situat sub 3.000 cauze - 2;
- instanţe cu un volum cuprins între 3.000-5.000 cauze - 5 ;
- instanţe cu un volum cuprins între 5.000-10.000 cauze - 12;
- instanţe cu un volum de peste 10.000 cauze - 27.
Extinzând perioada analizată pe ultimii 4 ani, situaţia
grafică se prezintă după cum urmează:
Se constată scăderea de la 31 la 27 a instanţelor de acest
Volumul de activitate al tribunalelor - situaţie comparativă
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În graficele de mai jos este prezentată variaţia volumului
cauzelor privind litigiile de muncă, contencios administrativ şi
fiscal, asigurări sociale şi faliment în perioada 2012 - 2014.
Volum cauze intrate pentru tribunale - 6 luni 2012 - 2014 - situaţie comparativă
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nivel cu un volum de peste 10.000 de dosare (6 instanţe
înregistrând un volum de activitate de peste 20.000 de dosare), în
timp ce numărul instanţelor cu un volum de activitate cuprins între
5001 şi 10.000 de cauze a crescut de la 8 la 12.
De asemenea a crescut numărul instanţelor cu un volum
de activitate cuprins între 3001 şi 5000 de cauze, de la 3 la 5.
Aşa cum se poate vedea în graficul de mai jos, se
evidenţiază în primul semestru 2014 în mod deosebit patru
tribunale cu un volum foarte mare de activitate, raportat la
celelalte instanţe de acelaşi nivel, şi anume Tribunalul Bucureşti
cu un număr de 113.207 cauze de soluţionat (109.184 cauze de
soluţionat în semestrul I 2013), Tribunalul Bihor cu 27.260 cauze
de soluţionat (28.840 dosare de soluţionat în semestrul I 2013),
Tribunalul Iaşi cu 24.770 cauze de soluţionat (27.471 dosare de
soluţionat în semestrul I 2013) şi Tribunalul Dolj cu 23.998 cauze
de soluţionat (30.387 cauze de soluţionat în semestrul I 2013).

2014

Litigii de muncă
Contencios administrativ şi fiscal
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Pentru Tribunalul Bucureşti se constă o creştere a
volumului de activitate cu 3,68 %, pentru Tribunalul Bihor o
scădere cu 5,48 %, pentru Tribunalul Iaşi o scădere cu 9,83 % şi
pentru Tribunalul Dolj o scădere cu 21,03 %.
De menţionat este faptul că la nivelul primului semestru
2014, la Tribunalului Bucureşti, în materie civilă, stocul de dosare
reprezintă 68,27 % din numărul cauzelor civile de soluţionat.
În materie penală stocul de dosare reprezintă 17,86 % din
numărul cauzelor penale de soluţionat.
Dintre tribunalele cu volum redus de activitate,
exemplificăm: Tribunalul Vrancea, Tribunalul Sălaj, Tribunalul

Vaslui, Tribunalul Harghita, Tribunalul Teleorman, Tribunalul
Ialomiţa, Tribunalul Tulcea, Tribunalul Covasna şi Tribunalul
Călăraşi care au înregistrat spre soluţionare sub 7.000 de cauze
fiecare.
La nivelul tuturor tribunalelor, dintre cele 647.670 cauze
de soluţionat în semestrul I 2014 au fost soluţionate 301.236
dosare (373.535 dosare soluţionate în semestrul I 2013)
înregistrându-se o scădere cu 72.299 cauze (ceea ce reprezintă
19,36 %) faţă de semestrul I 2013.
Comparativ cu semestrul I 2010 se constată o creştere cu
31.900 dosare ceea ce reprezintă 11,84 %.
În ultimii 5 ani, dinamica dosarelor soluţionate se prezintă
astfel:
Dosare solutionate la tribunale semestrul I - situaţie comparativă
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Instanţele cu cel mai bun procent de soluţionare au fost următoarele:

Tribunalul ARAD

70,65

Tribunalul IALOMIŢA

68,54

Tribunalul MEHEDINŢI

65,05

Tribunalul CĂLĂRAŞI

59,81

Tribunalul TULCEA

58,97

Tribunalul SATU MARE

58,30

Tribunalul VASLUI

58,26

Cauzele soluţionate la tribunale au fost în număr de
301.236 dosare, în timp ce numărul cauzelor nou intrate la curţile
de apel în apel şi recurs în interiorul perioadei de referinţă, a fost de
99.536 dosare (27.825 dosare intrate în apel şi 71.711 dosare
intrate în recurs).

Rezultă aşadar, un indice de atacabilitate de 33 % (40%
în semestrul I 2013).
Evidenţiate distinct, tribunalele specializate au înregistrat
un volum de activitate în semestrul I 2014 conform tabelului de mai
jos:

Tribunalul Comercial CLUJ

5495

4880

Tribunalul Comercial MUREŞ

4670

3395

Tribunalul Comercial ARGEŞ

2969

3175

Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV

862

931
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Comparativ cu semestrul I 2013 se constată o creştere a
volumului de activitate în semestrul I 2014 la toate tribunalele
specializate.

Numărul cauzelor soluţionate pentru aceste instanţe este
prezentat în tabelul de mai jos:

Tribunalul Comercial CLUJ

2241

1806

Tribunalul Comercial MUREŞ

1705

1158

Tribunalul Comercial ARGEŞ

991

877

Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV

636

578

Comparativ cu semestrul I 2013 se constată o creştere a
numărului cauzelor soluţionate în semestrul I 2014 la toate
tribunalele specializate.
3. Activitatea la nivelul curţilor de apel
În semestrul I al anului 2014 volumul de activitate al celor
15 curţi de apel civile care funcţionează în România, a fost de
207.894 cauze (253.284 cauze în semestrul I 2013 şi 222.930
cauze în semestrul I din 2012), cuprinzând dosare de fond, apeluri
şi recursuri.
Volumul de activitate pentru curţile de apel în ultimii 5 ani a
evoluat după cum urmează:

Comparativ cu semestrul I 2013 numărul cauzelor nou
intrate a scăzut cu 36.202 cauze ceea ce reprezintă o scădere cu
23,81 %.
În ceea ce priveşte numărul cauzelor penale nou create,
acesta s-a situat în primul semestru 2014 la 21.214 cauze (19.271
cauze în semestrul I 2013).
Numărul cauzelor penale nou intrate reprezintă 18,32 %
din totalul cauzelor nou intrate la curţile de apel.
Distribuţia cauzelor penale nou intrate este prezentată în
graficul de mai jos.
Cauze penale nou intrate la curţile de apel semestrul I - situaţie
comparativă

Volum de activitate pentru curţi de apel - 6 luni 2010 - 2014 - situaţie comparativă
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Scăderea volumului de activitate în raport de primul
semestru 2013 a fost de 45.390 cauze ceea ce reprezintă o
scădere cu 17,92 %, iar în raport cu semestrul I 2010 creşterea a
fost cu 92.517 cauze, ceea ce reprezintă o creştere cu 80,19 %.
În ceea ce priveşte numărul cauzelor nou intrate în
primul semestru 2014, acesta a fost de 115.820 ceea ce reprezintă
55,71 % din numărul total al dosarelor de soluţionat.
Distribuţia cauzelor nou intrate este prezentată în graficul
de mai jos:

Dinamica dosarelor nou intrate în câteva materii
reprezentative se prezintă după cum urmează:
Materia contenciosului administrativ, sub aspectul
cauzelor nou intrate, reprezintă 49 % din întregul volum al
dosarelor nou create la curţile de apel în primul semestru 2014
(procent cu 1% mai mic decât în primul semestru 2013).
Volum de activitate pentru curţi de apel - 6 luni 2011 - 2014 - situaţie comparativă
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Principalul obiect care populează statistic această materie atât în
fond cât şi în recurs este „anulare act administrativ”.
Ponderea intrărilor din total intrări în semestrul I 2014
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Asigurări sociale
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Volum activitate la curţile de apel semestrul I - situaţie comparativă

Minori şi familie

0%

instanţelor care soluţionează un număr de peste 10.000 cauze de
la 11 la 8.
Se evidenţiază două curţi de apel cu un volum foarte mare
de activitate comparativ cu celelalte instanţe de acelaşi grad, şi
anume Curtea de Apel Bucureşti cu 48.812 cauze de soluţionat
(47.495 cauze de soluţionat în primul semestru 2013) respectiv
Curtea de Apel Timişoara cu 19.198 cauze de soluţionat (18.986
cauze de soluţionat în primul semestru 2013).
Distribuţia grafică este prezentată mai jos:
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Ponderea materiilor în volumul total înregistrat în
semestrul I 2014 este prezentată în graficul de mai jos.
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Raportat la volumul de activitate al curţilor de apel,
acestea pot fi grupate astfel:
- instanţe cu un volum de activitate situat sub 5.000
cauze - 0;
- instanţe cu un volum de activitate cuprins între 5.001
10.000 cauze - 7;
- Instanţe cu un volum de activitate situat peste 10.001 de
cauze - 8.
Extinzând comparaţia pe ultimii 3 ani, situaţia grafică se
prezintă după cum urmează:
Volumul de activitate al curtilor de apel - situatie comparativă
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Se observă foarte clar în semestrul I 2014 comparativ cu
anul precedent creşterea numărului instanţelor care soluţionează
un număr de peste 5.000 cauze de la 4 la 7 şi scăderea numărului
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Dosare soluţionate la curţile de apel semestrul I - situaţie comparativă
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Creşterea volumului de activitate în perioada 2012 - 2014
este de 7006 cauze (ceea ce reprezintă 16,76 %) pentru Curtea de
apel Bucureşti şi de 4949 cauze (ceea ce reprezintă 34,73 % )
pentru Curtea de apel Timişoara.
La nivelul ambelor curţi de apel, din totalul materiilor aflate
în competenţă, ponderea cea mai mare o înregistrează
contenciosul administrativ şi fiscal, urmat de asigurările sociale şi
litigiile de muncă.
La polul opus se află Curtea deApel Braşov care a înregistrat
la nivelul semestrului I 2014 cel mai mic volum de activitate, de 6.159
dosare (faţă de 9.713 dosare în semestrul I 2013).
De asemenea, poate fi menţionată ca instanţă cu un
număr mic de cauze comparativ cu celelalte instanţe de acelaşi
nivel Curtea de Apel Oradea, cu un volum de activitate de 7.067
dosare de soluţionat în semestrul I 2014 (faţă de 11.755 dosare în
semestrul I 2013).
Din cele 207.894 cauze aflate pe rolul curţilor de apel în
perioada de referinţă, au fost soluţionate 121.972 dosare (142.131
dosare în semestrul I al anului 2013), ceea ce reprezintă 59%.
La nivelul tuturor curţilor de apel, dinamica dosarelor
soluţionate în ultimii 5 ani se prezintă după cum urmează:

2011

2012

2013

2014

Cauze soluţionate

Numărul cauzelor soluţionate în semestrul I al anului 2014

este mai mic cu 20.159 faţă de semestrul I 2013 ceea ce
reprezintă o scădere cu 14,18 % şi mai mare cu 45.090 cauze

faţă de semestrul I al anului 2010 ceea ce reprezintă o creştere
cu 58,65 %.

Cel mai bun procent de soluţionare l-au înregistrat următoarele curţi de apel:

Curtea de Apel SUCEAVA

75,27

Curtea de Apel GALATI

72,35

Curtea de Apel PLOIESTI

71,32
69,80

Cel mai mic procent de soluţionare a fost înregistrat la următoarele curţi de apel:

Curtea de Apel CONSTANŢA

51,92

Curtea de Apel TIMIŞOARA

51,29
48,54

Curtea de Apel BUCUREŞTI

47,66

4. Activitatea la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Instanţa supremă a înregistrat un volum de activitate în
semestrul I al anului 2014 de 29.385 cauze (faţă de 40.346 cauze
pe semestrul I 2013 şi respectiv 27.251 cauze în semestru I 2012),
din care 8.316 dosare nou intrate (comparativ cu 11.979 dosare nou
intrate în semestrul I 2013 şi 14.218 dosare nou intrate în semestrul I
2012), soluţionând dintre acestea 13.238 dosare (18.320 dosare în
semestrul I 2013 şi 15.638 dosare în semestrul I 2012).
Aşadar, comparativ cu semestrul I 2013, numărul cauzelor
de soluţionat a scăzut cu 10.961, ceea ce reprezintă o scădere de
aproximativ 27 %, iar numărul cauzelor soluţionate a scăzut cu
5.082 cauze ceea ce reprezintă o scădere cu aproximativ 28 %.
Notă - anul 2013 a fost perioada în care Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie a trecut la sistemul informatizat Ecris astel că la
acel moment, ca şi anul acesta la judecătorii, au existat distorsiuni
ale volumului de activitate care au fost eliminate ulterior.
Ponderea tipurilor de dosare din volumul total în semestrul
I al anului 2014 este prezentă în graficul de mai jos:

Cele mai multe cauze au fost înregistrate în cadrul Secţiei
contencios administrativ şi fiscal cu 9.885 dosare (11.887 dosare
în semestrul I 2013 şi 8.186 dosare în semestrul I 2012) urmată de.
Secţia penală care a înregistrat un volum de 8.852 dosare (11.074
dosare în semestrul I 2013 şi 4.938 dosare în semestrul I 2012) şi
Secţiile civile cu 10.500 dosare (17.385 dosare în semestrul I 2013
şi 13.534 dosare în semestrul I 2012).
Dinamica volumului de activitate şi a dosarelor soluţionate
în ultimii 5 ani la nivelul ÎCCJ a fost următoarea (cu menţiunea de
mai sus pentru anul 2013):
ICCJ - volum de activitate 2010 - 2014
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II. Încărcătura pe judecător şi încărcătura pe schemă
Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe
care l-a avut de soluţionat un judecător în perioada de referinţă şi
se calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul
posturilor ocupate efectiv la o instanţă, aşa cum a fost comunicat
de acestea.
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Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea
volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în
statele de funcţii ale instanţelor.
1. Judecătorii
În perioada de referinţă a anului 2014, s-a înregistrat o
încărcătură a cauzelor/schemă de 691 dosare (faţă de 565 dosare
în semestrul I 2013 şi 580 dosare în semestrul I 2012) şi o
încărcătură/judecător de 759 dosare (comparativ cu 644 cauze în
semestrul I 2013 şi 674 cauze în semestrul I 2012). Aceste date
au fost calculate în raport de o schemă totală de 2168 posturi din
care un număr de 1974 posturi efectiv ocupate.
Ca şi volumul de activitate, încărcătura superioară de
dosare pe judecător este influenţată anul acesta de numărul mare
de dosare neînchise în aplicaţia Ecris pentru anii 2011 2012 ( a se
vedea nota de la pag.4).
Comparativ, în ultimii 5 ani încărcătura pe judecător se
prezintă astfel:
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Încărcătura pe judecător la judecătorii semestrul I - situaţie comparativă
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Încărcătura medie pe schemă înregistrată în primul
semestru al anului 2014 este cu 22,3 % mai mare decât
încărcătura înregistrată în semestrul I din 2013, şi cu 27,02 % mai
mare decât încărcătura înregistrată în semestrul I 2010.

Încărcătura pe judecător la judecătorii semestrul I - situaţie comparativă
800

Încărcătura medie pe judecător înregistrată în primul
semestru din 2014 este cu 17,84 % mai mare decât încărcătura din
semestrul I al anului 2013, şi cu 6,75 % mai mare decât încărcătura
înregistrată în semestrul I 2010.
Aceeaşi situaţie, sub raportul încărcăturii de dosare pe
schemă se prezintă astfel:
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Instanţele care au înregistrat în primele 6 luni din 2014 o încărcătură/judecător de peste 1.000 cauze sunt următoarele:

Judecătoria VIDELE

4212

3

2

2106

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI

71172

44

37

1924

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

79674

51

48

1660

Judecătoria BUFTEA

17965

17

12

1497

Judecătoria PLOIEŞTI

54792

38

37

1481

Judecătoria LUDUŞ

4277

4

3

1426

Judecătoria ÎNSURĂŢEI

1419

3

1

1419

Judecătoria MORENI

6955

6

5

1391

Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ

1339

3

1

1339

Judecătoria PITEŞTI

32967

31

25

1319

Judecătoria BOTOŞANI

30327

28

24

1264

144

Judecătoria GIURGIU

22535

20

19

1186

Judecătoria MEDGIDIA

15097

13

13

1161

Judecătoria BUZĂU

31850

28

28

1138

36020

35

32

1126

Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI

30570

35

28

1092

Judecătoria SĂVENI

3237

4

3

1079

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

56697

62

53

1070

Judecătoria SEGARCEA

3064

4

3

1021

Judecătoria CORNETU

15316

16

15

1021

4051

5

4

1013

Se remarcă, de asemenea, următoarele instanţe cu un volum de activitate/judecător foarte redus, în comparaţie cu media
naţională:

Judecătoria LEHLIU-GARA

1374

5

5

275

1908

7

7

273

Judecătoria SALIŞTE

1010

4

4

253

Judecătoria FĂGET

1006

5

4

252

Judecătoria ORŞOVA

998

5

4

250

Judecătoria RĂDUCĂNENI

1163

5

5

233

Judecătoria TÂRGU LAPUŞ

687

3

3

229

Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI

378

3

3

126

În semestrul I 2014, dar şi în semestrul I din anul 2013
judecătoriile Întorsura Buzăului şi Răducăneni, Făget şi Sălişte au
beneficiat de o încărcătură medie foarte redusă pe judecător.

Încărcătura pe judecător la tribunale 6 luni - situaţie comparativă
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2. Tribunale
În semestrul I din 2014 s-a înregistrat o încărcătură
medie/judecător de 673 cauze (824 cauze în semestrul I 2013 şi
681 cauze în semestrul I 2012) şi o încărcătură a cauzelor/schemă
de 613 cauze (727 cauze în semestrul I 2013 şi 617 dosare în
semestrul I 2012). Aceste date au fost calculate în raport de o
schemă totală de 1.563 posturi din care un număr de 1.424 posturi
efectiv ocupate.
Situaţia încărcăturii de dosare pe judecător pe ultimii 5 ani
se prezintă după cum urmează:
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Încărcătura pe judecător în semestrul I 2014 a scăzut cu
151 de cauze faţă de semestrul I al anului 2013 ceea ce reprezintă
18,33 %, iar faţă de semestrul I din 2010 aceasta a crescut cu 64
cauze, ceea ce reprezintă 10,51 %.
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Instanţele care au înregistrat în primele 6 luni ale anului 2014 o încărcătură/judecător de peste 900 cauze sunt următoarele:

Tribunalul ILFOV

11755

18

16

1360

Tribunalul BIHOR

27260

40

33

1245

Tribunalul GIURGIU

9066

18

16

995

Tribunalul PRAHOVA

23275

41

37

994

Tribunalul VÂLCEA

16381

34

29

988

Tribunalul CLUJ

18510

34

31

909

Dintre instanţele prezentate se remarcă Tribunalul Ilfov,
unde se înregistrează o creştere a încărcăturii faţă de semestrul I

din 2013 cu 536 dosare (ceea ce reprezintă o creştere cu
64,98%).

Se remarcă, de asemenea, următoarele tribunale cu un volum de activitate/judecător foarte redus, în comparaţie cu media naţională:

Tribunalul TULCEA

4216

15

14

411

Tribunalul TELEORMAN

5436

21

19

389

Tribunalul VRANCEA

6532

27

26

367

Tribunalul IALOMIŢA

4316

18

18

358

Tribunalul Comercial ARGEŞ

2969

9

9

341

Tribunalul COVASNA

3313

14

14

321

Tribunalul CĂLĂRAŞI

3165

18

17

258

Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV

862

6

5

240

De asemenea, situaţia încărcăturii pe schemă în ultimii cinci ani se prezintă astfel:
Încărcătura pe schemă la tribunale 6 luni - situaţie comparativă
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Încărcătura pe schemă în semestrul I din 2014 a scăzut
cu 114 cauze faţă de semestrul I ale anului 2013 ceea ce
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reprezintă 15,68 % iar faţă de semestrul I din 2010 a crescut cu
74 cauze, ceea ce reprezintă 13,73 %.

Instanţele care au înregistrat în primele 6 luni din 2014 o încărcătură/schemă de peste 800 cauze sunt următoarele:

Tribunalul ILFOV

11755

18

16

1209

Tribunalul BIHOR

27260

40

33

1027

Tribunalul PRAHOVA

23275

41

37

897

Tribunalul GIURGIU

9066

18

16

885

Tribunalul VÂLCEA

16381

34

29

843

Tribunalul CLUJ

18510

34

31

829

Se remarcă, de asemenea, următoarele tribunale cu un volum de activitate/schemă foarte redus, în comparaţie cu media naţională:

Tribunalul IALOMIŢA

4316

18

18

358

Tribunalul VRANCEA

6532

27

26

353

Tribunalul TELEORMAN

5436

21

19

352

Tribunalul COVASNA

3313

14

14

321

Tribunalul CĂLĂRAŞI

3165

18

17

244

La nivelul tribunalelor specializate s-a reţinut următoarea situaţie:

Tribunalul Comercial CLUJ

5495

657

777

555

721

Tribunalul Comercial MUREŞ

4670

595

595

417

521

Tribunalul Comercial ARGEŞ

2969

341

341

376

376

862

200

240

258

258

Tribunalul pentru minori şi
familie BRAŞOV

3. Curţile de Apel
În semestrul I din 2014 s-a înregistrat o încărcătură medie
pe judecător de 701 dosare (956 dosare în semestrul I din 2013 şi
866 dosare în semestrul I din 2012) şi o încărcătură medie pe
schemă de 651 dosare (873 dosare în semestrul I din 2013 şi 800
dosare în semestrul I al anului 2012). Aceste date au fost calculate

în raport de o schemă totală de 824 posturi din care un număr de
766 posturi efectiv ocupate.
În raport cu semestrul I 2013 se constată o scădere a
încărcăturii pe judecător cu 255 dosare (ceea ce reprezintă 26,67
%) iar în raport cu semestrul I 2010 se constată o creştere cu 276
dosare (ceea ce reprezintă 64,94 %).
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În ultimii cinci ani, dinamica încărcăturii pe judecător a
evoluat după cum urmează:

Încărcătura pe schemă la curţile de apel 2010 - 2014
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În raport cu semestrul I 2013 se constată o scădere a
încărcăturii pe schemă cu 222 dosare (ceea ce reprezintă 25,43%)
iar în raport cu semestrul I 2010 se observă o creştere cu 248
dosare (ceea ce reprezintă 61,54 %).
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În ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, situaţia se
prezintă după cum urmează:

2010

2011

2012

2013

2014

încărcătura pe schemă
încărcătura pe judecător

În rândul celor 15 curţi de apel, din punctul de vedere al încărcăturii pe judecător, pe primul loc s-a situat Curtea de Apel Timişoara
urmată de Curtea deApel Târgu Mureş, Curtea deApel Cluj şi Curtea deApel Alba Iulia, conform tabelului:

Curtea de Apel TIMISOARA

19198

9846

54

51

956

1012

Curtea de Apel TÂRGU MURES

8944

6064

28

25

876

981

Curtea de Apel CLUJ

17908

8693

56

53

876

926

Curtea de Apel ALBA IULIA

14023

8983

45

42

837

897

Cea mai mică încărcătură pe judecător a înregistrat-o Curtea de Braşov 436 cauze pe judecător, urmată de Curtea de Apel
Craiova (466 cauze pe judecător) şi Curtea deApel Constanţa (497 cauze pe judecător), conform tabelului:

Curtea de Apel CONSTANTA
Curtea de Apel CRAIOVA
Curtea de Apel BRASOV

4. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie
Încărcătura pe schemă pentru instanţa supremă la nivelul
primului semestru al anului 2014 a fost de 598 dosare (814 dosare
în semestrul I 2013 la o schemă de 121 posturi) iar încărcătura pe
judecător de 634 dosare (1059 dosare în semestrul I 2013
calculată în raport de 93 de posturi ocupate efectiv).
Raportat exclusiv la dosarele nou intrate, încărcătura pe
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schemă pe primele 6 luni 2014 a fost de 69 dosare (230 dosare în
semestrul I 2013), iar cea pe judecător de 73 dosare (300 de
dosare în semestrul I 2013).Ase vedea nota de la pag.20.
Dată fiind neaplicarea Modului statistic Ecris pentru această
instanţă decât începând cu anul 2013, precum şi neintroducerea de
date în aplicaţia ABAC judiciar anterior acestui an, nu există date
comparative pe anii anteriori privind încărcătura de dosare.

III. Dosare vechi în sistem
• Curţile de Apel
În stadiul procesual fond, la nivelul curţilor de apel există
un număr de 77 cauze mai vechi de 2 ani, din care 62 sunt

înregistrate în materia contencios administrativ şi fiscal şi 10 în
materie penală.
În apel, numărul cauzelor mai vechi de 1 an este de 364,
din care 163 în materie civilă (sensul strict), 111 în materia litigii cu
profesionişti şi 82 în materie penală.

Distribuţia dosarelor mai vechi la curţile de apel este prezentată în tabelul de mai jos:

Drept maritim şi fluvial

-

1

Asigurări sociale

-

-

Litigii cu profesioniştii

4

111

Litigii de muncă

-

2

Minori şi familie

-

-

Faliment

-

-

Civil

1

163

Contencios administrativ şi fiscal

62

2

Penal

10

82

-

3

77

364

Proprietate intelectuală
Total
• Tribunale
În stadiul procesual fond, la nivelul tribunalelor există un
număr de 11.120 cauze mai vechi de 2 ani, din care 8.554 sunt
înregistrate în materia faliment şi 701 în materia contencios

administrativ şi fiscal.
În apel, numărul cauzelor mai vechi de 1 an este de 1.023,
din care 766 în materie civilă (sensul restrâns) şi 134 în materia
minori şi familie.

Distribuţia dosarelor mai vechi la curţile de apel este prezentată în tabelul de mai jos.

Drept maritim şi fluvial
Asigurări sociale

1
562

-

Litigii cu profesioniştii

330

64

Litigii de muncă
Minori şi familie

325
5

134

Faliment
Civil

8554
507

766

Contencios administrativ şi fiscal

701

48

Penal
Proprietate intelectuală

91
44

7
4

11120

1023

Total

149

STATISTICĂ JUDICIARĂ

• Judecătorii
În stadiul procesual fond, la nivelul judecătoriilor există un
număr de 11.579 cauze mai vechi de 2 ani, din care 9.489 sunt
înregistrate în materea civilă, 946 în materia minori şi familie, 674

în materia litigii cu profesioniştii şi 357 în materie penală.
Distribuţia dosarelor mai vechi la curţile de apel este
preDistribuţia dosarelor mai vechi la judecătorii este prezentată în
tabelul de mai jos.

Asigurări sociale

9

Litigii cu profesioniştii

674

Litigii de muncă

5

Minori şi familie

946

Civil

9489

Contencios administrativ şi fiscal

99

Penal

357

Total

11579

IV. Motivele principale de amânare a cauzelor
* a fost ignorată poziţia „alte cauze” pentru care consultantul privind optimizarea instanţelor (echipa Wittrup)a propus înlăturarea
din nomenclator.
* Motivul 1 = motivul cu cea mai mare frecvenţă
• Curţi de Apel
FOND:

Penal

Amânarea pronunţării

Lipsă de procedură

Preschimbare termen

Civil

Amânarea pronunţării

Lipsa de procedură

Administrarea probelor

Litigii cu profesionişti

Amânarea pronunţării

Lipsa de procedură

Administrarea probelor

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Penal

Amânarea pronunţării

Lipsă de apărare

Lipsă de procedură

Civil

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă raport de expertiză

Litigii cu profesionişti

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă raport de expertiză

Contencios
administrativ

Pt a se lua la cunoştinţă de
înscrisurile depuse la dosar

APEL:
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• Tribunale
FOND:

Penal

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Preschimbare termen

Civil

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă raport de expertiză

Litigii cu profesionişti

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă procedură

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Preschimbare termen

Contencios
administrativ
APEL:

Lipsă de procedură –

Penal

Amânarea pronunţării

Civil

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă de procedură

Litigii cu profesionişti

Amânarea pronunţării

Lipsă de procedură

Repunere pe rol

neaducere inculpat arestat

Lipsă de procedură

• Judecătorii
FOND:

Penal

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă de procedură

Civil

Amânarea pronunţării

Administrarea probelor

Lipsă raport de expertiză

Litigii cu profesionişti

Amânarea pronunţării

Termen administrativ

Administrarea probelor

V. Concluzii
Din datele prezentate rezultă faptul că în semestrul I al
anului 2014, raportat la aceeaşi perioadă a anului 2013, a avut loc
o scădere importantă a volumului de activitate la nivelul
tribunalelor şi curţilor de apel, proces care survine după o creştere
asemănătoare a volumului în perioada 2012 2013. În schimb,
judecătoriile au înregistrat creştere a volumului de activitate faţă
de anul precedent, creştere care este însă artificial constituită şi
este cauzată de trecerea acestor instanţe de la 01.01.2014 la noul
sistem statistic Ecris (a se vedea nota de la pag.4).
Menţionăm faptul că ultima perioadă când s-au înregistrat

scăderi ale numărului dosarelor de soluţionat la toate cele 3 nivele
de activitate a fost între anii 20062007.
După cum se poate observa în tabelul de mai jos, volumul
instanţei supreme a fost relativ constant în această perioadă, însă
în toate cazurile acesta a fost important prin cuantum (pentru anul
2013 a se vedea nota de la pag.20).
Pentru tribunale şi curţi de apel, rolul instanţelor este încărcat
cu predilecţie de materia Contencios administrativ şi fiscal (27%
pentru tribunale şi 49% pentru curţile de apel) în timp ce la judecătorii
cel mai mare număr de cauze a fost înregistrat în domeniul executării
silite precum şi în cel contravenţional (aproximativ 50% din volumul
civil). Comparativ, situaţia se prezintă astfel:
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Judecătorii

1.171.007

1.246.328

1.233.040

1.225.723

1.497.352

Tribunale

491.242

645.919

653.348

774.026

647.670

Curţi de apel

115.377

162.615

222.930

253.284

207.894

Î.C.C.J.

25.675

29.340

27.251

40.346

29.385

Dinamica volumului de activitate pentru perioada semestrul I 2010 - semestrul I 2014 este prezentat în graficul de mai jos.
Dinamica volum de activitate
1.600.000
1.400.000
1.200.000
Judecătorii

1.000.000

Tribunale

800.000

Curţi de apel

600.000

Î.C.C.J.

400.000
200.000
0

Volum în
sem. I 2010

Volum în
sem. I 2011

Volum în
sem.I 2012

Volum în
sem.I 2013

Volum în
sem.I 2014

Prin prisma încărcăturii de dosare pe magistrat, situaţia comparativă pe primul semestru al anilor 2010 - 2014 se prezintă astfel:

Judecătorii

711

632

674

644

759

Tribunale

609

681

681

824

673

Curţi de Apel

425

585

866

956

701

Dinamica încărcăturii pe judecător
1200
1000
800
Judecătorii
600

Tribunale
Curţi de Apel

400
200
0

Încărcătura pe Încărcătura pe Încărcătura pe Încărcătura pe Încărcătura pe
judecător în
judecător în
judecător în
judecător în
judecător în
sem I 2010
sem I 2011
sem I 2012
sem I 2013
sem I 2014

După cum se poate constata, după o creşterea majoră şi
constantă a volumului de activitate la tribunale şi curţile de apel, în
primul semestru 2014 acestea beneficiază după mult timp de o
scădere a încărcăturii pe judecător. Această scădere probabil s-ar
fi înregistrat şi la nivelul judecătoriilor dacă nu ar fi intervenit
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trecerea acestora la un nou sistem de măsurare statistică (Ecris
statistică). Ca şi în cazul tribunalelor, curţilor de apel şi Înaltei Curţi
de Casaţie şi Justiţie cel mai probabil situaţia va fi complet
remediată în anul 2015 şi pentru judecătorii.

Anexa I
Volumul şi încărcătura la Judecătorii – 6 luni 2014
Media - cauze pe judecător

759

Media - cauze pe schemă

691

Nr.

Instanţa

1

Judecătoria ADJUD

3

Judecătoria AIUD

4

Judecătoria ALBA IULIA

5

Judecătoria ALESD

6

Judecătoria ALEXANDRIA

7

Judecătoria ARAD

8

Judecătoria AVRIG

9

Judecătoria BABADAG

10

Judecătoria BACĂU

11

Judecătoria BAIA DE ARAMĂ

12

Judecătoria BAIA MARE

13

Judecătoria BĂILEŞTI

14

Judecătoria BĂLCEŞTI

15

Judecătoria BALŞ

16

Judecătoria BÂRLAD

17

Judecătoria BECLEAN

19

Judecătoria BICAZ

20

Judecătoria BISTRIŢA

21

Judecătoria BLAJ

22

Judecătoria BOLINTIN VALE

23

Judecătoria BOTOŞANI

24

Judecătoria BRAD

25

Judecătoria BRĂILA

26

Judecătoria BRAŞOV

27

Judecătoria BREZOI

28

Judecătoria BUFTEA

29

Judecătoria BUHUŞI

30

Judecătoria BUZĂU
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31

Judecătoria CALAFAT

32

Judecătoria CĂLĂRAŞI

33

Judecătoria CÂMPENI

34

Judecătoria CÂMPINA

35

Judecătoria CĂMPULUNG

36

Judecătoria CÂMPULUNG MOLDOVENESC

37

Judecătoria CARACAL

38

Judecătoria CARANSEBEŞ

39

Judecătoria CAREI

40

Judecătoria CHIŞINEU CRIŞ

41

Judecătoria CLUJ-NAPOCA

42

Judecătoria CONSTANŢA

43

Judecătoria CORABIA

44

Judecătoria CORNETU

45

Judecătoria COSTEŞTI

46

Judecătoria CRAIOVA

48

Judecătoria Darabani

49

Judecătoria DEJ

50

Judecătoria DETA

51

Judecătoria DEVA

52

Judecătoria DOROHOI

53

Judecătoria DRĂGĂŞANI

54

Judecătoria DRAGOMIREŞTI

55

Judecătoria DROBETA -TURNU SEVERIN

56

Judecătoria FĂGĂRAŞ

57

Judecătoria FĂGET

58

Judecătoria FĂLTICENI

59

Judecătoria FĂUREI

60

Judecătoria FETEŞTI

61

Judecătoria FILIAŞI

62

Judecătoria FOCŞANI

64

Judecătoria GALAŢI

65

Judecătoria GHEORGHENI

66

Judecătoria GHERLA
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67

Judecătoria GIURGIU

68

Judecătoria GURAHONŢ

69

Judecătoria GURA HUMORULUI

70

Judecătoria HÂRLĂU

71

Judecătoria HÂRŞOVA

72

Judecătoria HAŢEG

73

Judecătoria HOREZU

74

Judecătoria HUEDIN

75

Judecătoria HUNEDOARA

76

Judecătoria HUŞI

77

Judecătoria IAŞI

78

Judecătoria INEU

79

Judecătoria ÎNSURĂŢEI

80

Judecătoria ÎNTORSURA BUZĂULUI

81

Judecătoria JIBOU

82

Judecătoria LEHLIU-GARA

83

Judecătoria LIEŞTI

84

Judecătoria LIPOVA

85

Judecătoria LUDUŞ

86

Judecătoria LUGOJ

87

Judecătoria MACIN

88

Judecătoria MANGALIA

89

Judecătoria MARGHITA

90

Judecătoria MEDGIDIA

91

Judecătoria MEDIAŞ

93

Judecătoria MIZIL

94

Judecătoria MOINEŞTI

95

Judecătoria MOLDOVA-NOUĂ

96

Judecătoria MORENI

97

Judecătoria MOTRU

98

Judecătoria NĂSĂUD

99

Judecătoria NEGREŞTI-OAŞ

100

Judecătoria NOVACI

101

Judecătoria ODORHEIUL SECUIESC

102

Judecătoria OLTENIŢA
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103

Judecătoria ONEŞTI

104

Judecătoria ORADEA

105

Judecătoria ORAŞTIE

106

Judecătoria ORAVIŢA

107

Judecătoria ORŞOVA

109

Judecătoria PAŞCANI

110

Judecătoria PĂTĂRLAGELE

111

Judecătoria PETROŞANI

112

Judecătoria PIATRA-NEAMT

113

Judecătoria PITEŞTI

114

Judecătoria PLOIEŞTI

115

Judecătoria PODU TURCULUI

116

Judecătoria POGOANELE

117

Judecătoria PUCIOASA

118

Judecătoria RĂCARI

119

Judecătoria RĂDĂUŢI

120

Judecătoria RĂDUCĂNENI

121

Judecătoria RÂMNICU SARAT

122

Judecătoria RÂMNICU VALCEA

123

Judecătoria REGHIN

124

Judecătoria REŞITA

125

Judecătoria ROMAN

126

Judecătoria ROŞIORI DE VEDE

127

Judecătoria RUPEA

128

Judecătoria SALIŞTE

129

Judecătoria SALONTA

130

Judecătoria SÂNNICOLAUL MARE

131

Judecătoria SATU MARE

132

Judecătoria SĂVENI

133

Judecătoria SEBEŞ

134

Judecătoria SECTORUL 1 BUCUREŞTI

135

Judecătoria SECTORUL 2 BUCUREŞTI

136

Judecătoria SECTORUL 3 BUCUREŞTI

138

Judecătoria SECTORUL 5 BUCUREŞTI
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139

Judecătoria SECTORUL 6 BUCUREŞTI

140

Judecătoria SEGARCEA

141

Judecătoria SFÂNTU GHEORGHE

142

Judecătoria SIBIU

143

Judecătoria SIGHETU MARMAŢIEI

144

Judecătoria SIGHIŞOARA

145

Judecătoria ŞIMLEUL SILVANIEI

146

Judecătoria SINAIA

147

Judecătoria SLATINA

148

Judecătoria SLOBOZIA

149

Judecătoria STREHAIA

150

Judecătoria SUCEAVA

151

Judecătoria TÂRGOVIŞTE

152

Judecătoria TÂRGU BUJOR

154

Judecătoria TÂRGU LAPUŞ

155

Judecătoria TÂRGU MUREŞ

156

Judecătoria TĂRGU NEAMŢ

157

Judecătoria TÂRGU SECUIESC

158

Judecătoria TÂRGU-CĂRBUNEŞTI

159

Judecătoria TÂRNAVENI

160

Judecătoria TECUCI

161

Judecătoria TIMIŞOARA

162

Judecătoria TOPLIŢA

163

Judecătoria TOPOLOVENI

164

Judecătoria TULCEA

165

Judecătoria TURDA

166

Judecătoria TURNU MĂGURELE

167

Judecătoria URZICENI

168

Judecătoria VĂLENII DE MUNTE

169

Judecătoria VÂNJU MARE

170

Judecătoria VASLUI

171

Judecătoria VATRA DORNEI

172

Judecătoria VIDELE

173

Judecătoria VIŞEU DE SUS

174

Judecătoria ZALĂU
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175

Judecătoria ZĂRNEŞTI

176

Judecătoria ZIMNICEA

Volumul şi încărcătura la Tribunale – 6 luni 2014
Media - cauze pe judecător

673

Media - cauze pe schemă

613

Nr.

Instanţa

1

Tribunalul ALBA

3

Tribunalul ARGEŞ

4

Tribunalul BACĂU

5

Tribunalul BIHOR

6

Tribunalul BISTRIŢA NĂSĂUD

7

Tribunalul BOTOŞANI

8

Tribunalul BRAŞOV

9

Tribunalul BRĂILA

10

Tribunalul BUCUREŞTI

11

Tribunalul BUZĂU

12

Tribunalul CARAŞ SEVERIN

13

Tribunalul CĂLĂRAŞI

14

Tribunalul CLUJ

15

Tribunalul Comercial ARGEŞ

16

Tribunalul Comercial CLUJ

17

Tribunalul Comercial MUREŞ

19

Tribunalul COVASNA

20

Tribunalul DÂMBOVIŢA

21

Tribunalul DOLJ

22

Tribunalul GALAŢI

23

Tribunalul GIURGIU

24

Tribunalul GORJ

25

Tribunalul HARGHITA

26

Tribunalul HUNEDOARA

27

Tribunalul IALOMIŢA

28

Tribunalul IAŞI

29

Tribunalul ILFOV
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30

Tribunalul MARAMUREŞ

31

Tribunalul MEHEDINŢI

32

Tribunalul MUREŞ

33

Tribunalul NEAMŢ

34

Tribunalul OLT

35

Tribunalul pentru minori şi familie BRAŞOV

36

Tribunalul PRAHOVA

37

Tribunalul SATU MARE

38

Tribunalul SĂLAJ

39

Tribunalul SIBIU

40

Tribunalul SUCEAVA

41

Tribunalul TELEORMAN

42

Tribunalul TIMIŞ

43

Tribunalul TULCEA

44

Tribunalul VÂLCEA

45

Tribunalul VASLUI

46

Tribunalul VRANCEA

Media - cauze pe judecător
Media - cauze pe schemă
Nr.

Instanţa

1

Curtea de Apel ALBA IULIA

2

Curtea de Apel BACAU

3

Curtea de Apel BRASOV

5

Curtea de Apel CLUJ
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Raportul privind activitatea de soluţionare
a petiţiilor de către Biroul relaţii cu publicul,
semestrul I al anului 2014
CAPITOLUL I
Consideraţii asupra schemei de personal
În cadrul Biroului relaţii cu publicul funcţionează un număr
de doi consilieri juridici - personal de specialitate juridică asimilat
magistraţilor, trei consilieri juridici-funcţionari publici şi un referent.
Schema de personal, restrictivă, permite totuşi, cu eforturi
susţinute din partea angajaţilor în condiţiile unui volum de petiţii şi
audienţe ridicat, funcţionarea în mod eficient a activităţii.
Întregul colectiv a analizat cu rigurozitate problemele
semnalate de petiţionari, a colaborat activ cu celelalte
departamente ale aparatului tehnic al Consiliului Superior al
Magistraturii, în vederea soluţionării în termen rezonabil şi în mod
punctual a solicitărilor, situaţie care a contribuit la o mai bună
percepţie a cetăţenilor, în primul rând a justiţiabililor, asupra rolului
instituţiei noastre în angrenajul autorităţilor publice şi la o mai
corectă imagine asupra sistemului judiciar şi asupra activităţii
magistraţilor.
Având convingerea că formarea profesională continuă
este un element esenţial al carierei unui angajat şi că
profesionalizarea personalului are efecte pozitive asupra
percepţiei publicului cu privire la acţiunea reală a unei instituţii în
îndeplinirea competenţelor sale legale, considerăm util ca
salariaţii Biroului relaţii cu publicul să participe, în număr cât mai
mare, la seminarii atât pe teme de comunicare, de relaţionare cu
publicul, cât şi la stagii de perfecţionare juridică.
CAPITOLUL II
Activitatea de soluţionare a petiţiilor şi acordare
a audienţelor
Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi
arhivă exercită, prin Biroul relaţii cu publicul, următoarele atribuţii:
a) primeşte, înregistrează, soluţionează petiţiile şi expediază
răspunsurile către petiţionari; b) întocmeşte raportul semestrial
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; c) ţine audienţe şi
colaborează cu celelalte compartimente în vederea rezolvării
problemelor ridicate de petenţi.
Activitatea de soluţionare a memoriilor s-a desfăşurat în
conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002
privind activitatea de soluţionare a petiţiilor, modificată şi aprobată
prin Legea 233/2002, potrivit cărora petiţiile se soluţionează în
termen de 30 de zile de la data înregistrării la instituţia în cauză.
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În cursul semestrului I al anului 2014 au fost soluţionate
de către consilierii juridici din cadrul acestui compartiment un
număr de 4218 petiţii.
Dintre acestea, 3920 au fost adresate direct Consiliului
Superior al Magistraturii, existând însă şi un număr important de
petiţii primite de la alte instituţii. Astfel, Administraţia Prezidenţială
a sesizat Consiliul cu un număr de 100 petiţii, Ministerul Justiţiei 50 petiţii, Parlamentul României - 55 petiţii, Guvernul României 18 petiţii, alte surse (Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia
NaţionalăAnticorupţie, instanţe şi parchete etc.) - 75 petiţii.
Problematica reclamată de petiţionari a vizat suspiciunile
acestora faţă de imparţialitatea şi corectitudinea magistraţilor,
nelegalitatea sau netemeinicia hotărârilor judecătoreşti(1041
petiţii), nelegalitatea sau netemeinicia măsurilor dispuse de
procurori(385 petiţii), tergiversarea soluţionării dosarelor(242
petiţii), lipsa de transparenţă a organelor de urmărire penală,
nivelul ridicat al taxelor judiciare raportat la veniturile persoanelor
care apelează la justiţie, caracterul neunitar al practicii judiciare,
solicitarea de îndrumări juridice, precum şi dificultăţi în materia
executării silite.
Toate memoriile înregistrate în cursul semestrului I al
anului 2014 la Biroul relaţii cu publicul au fost soluţionate, cu
respectarea strictă a termenelor legale de soluţionare, astfel cum
sunt prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.27/2002 privind
activitatea de soluţionare a petiţiilor, modificată şi aprobată prin
Legea 233/2002.
Din totalul acestora, 1524 de petiţii au primit răspuns din
partea Biroului relaţii cu publicul, fără a mai fi necesară
îndreptarea acestora către alte instituţii sau alte departamente
competente ale aparatului Consiliului Superior al Magistraturii.
Un număr de 1280 petiţii au fost transmise Inspecţiei
Judiciare, întrucât în cuprinsul acestora erau descrise pretinse
abateri disciplinare sau situaţii de tergiversare a cauzelor aflate pe
rolul instanţelor de judecată şi pe rolul parchetelor.
O serie de petiţii, în număr de 556, respectiv 688 au fost
trimise la instanţe şi parchete, deoarece reprezentau apărări,
cereri de eliberare acte din dosare aflate pe rolul instanţelor şi
parchetelor ori plângeri penale.
În 152 de memorii petenţii şi-au exprimat nemulţumirea
faţă de întârzierile în comunicarea hotărârilor, iar într-un număr de
50 de memorii a fost criticat modul în care este implementat
sistemul de repartizare aleatorie a cauzelor.
În 13 petiţii au fost ridicate aspecte de practică neunitară,
memorii ce au fost comunicate, conform dispoziţiilor
Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti,
pentru analiză, instanţelor competente.

Într-un număr de 10 memorii era criticată componenţa
completului de judecată, iar într-un număr de 9 memorii au fost
descrise pretinse încălcări ale dispoziţiilor regulamentare privind
continuitatea completului de judecată.
Într-un număr de 43 de memorii era criticată activitatea
unor magistraţi în cadrul şedinţei de judecată şi în 8 memorii era
criticat managementul defectuos al unor instanţe şi parchete.
Într-un număr de 464 memorii se formulau plângeri penale
230 de memorii au avut ca obiect aspecte ce exced competenţei
de soluţionare a instituţiei noastre.
Menţionăm şi faptul că un număr de 37 de petiţii au cuprins
cereri de acordare de audienţe, iar 84 de petiţii au cuprins
nemulţumiri privind activitatea avocaţilor, notarilor, executorilor
judecătoreşti, experţilor, personalului auxiliar din instanţe şi
parchete, acestea din urmă fiind îndreptate către instituţiile
competente, cu înştiinţarea petiţionarilor.
A fost remarcat şi faptul că un număr foarte mare de
memorii, respectiv 81 de memorii au cuprins solicitări de acordare
de consultanţă juridică, deşi potrivit legislaţiei române (Legea nr.
51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat)
activităţile referitoare la redactare cereri, reprezentare în faţa
instanţelor şi parchetelor sau consultanţă juridică se exercită
numai de către avocaţi.
O atenţie deosebită s-a acordat pe parcursul semestrului
al I al anului 2014 îmbunătăţirii calităţii răspunsurilor comunicate
petiţionarilor, urmărindu-se ca ele să corespundă punctual
solicitărilor acestora şi, în acelaşi timp, să constituie un îndrumar
pentru petiţionari, fapt de natură să contribuie la o percepere cât
mai corectă a competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi
a faptului că, în orice situaţie, instituţia noastră este ţinută a
veghea respectarea principiilor care guvernează activitatea
judecătorilor şi procurorilor.

Cu privire la activitatea de acordare a audienţelor, este de
menţionat că pe parcursul acestui semestru a fost acordat de
personalul de specialitate juridică din cadrul Biroului relaţii cu
publicul un număr de 286 audienţe.
Considerând că audienţele reprezintă un mijloc esenţial
de dialog cu cetăţenii, precum şi modalitatea cea mai rapidă prin
care se pot identifica atât problemele acestora, cât şi deficienţele
sistemului judiciar, Biroul relaţii cu publicul a acordat o atenţie
sporită organizării audienţelor, iar personalul ce a acordat
audienţe s-a aplecat cu atenţie asupra problemelor semnalate de
solicitanţi.
Într-un număr mare de cazuri, persoanele ce au solicitat
audienţă au criticat hotărâri judecătoreşti sau soluţii ale
procurorilor şi durata mare a proceselor. În aceste situaţii,
discuţiile s-au axat pe explicarea faptului că, sub nici o formă,
Consiliul Superior al Magistraturii nu se poate pronunţa asupra
hotărârilor judecătoreşti ori soluţiilor procurorilor, neputând
interpreta considerentele pe care magistraţii şi-au fundamentat
motivarea, accentuându-se faptul că singurele în măsură să
aprecieze asupra legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti
sunt instanţele ierarhic superioare, în cadrul căilor de atac
prevăzute de lege.
Biroul Relaţii cu Publicul a urmărit permanent, atât în
activitatea de soluţionare a petiţiilor, cât şi în cursul audienţelor
acordate să furnizeze informaţii complete, sistematice asupra
competenţelor Consiliului Superior al Magistraturii, asupra
demersurilor efectuate de acesta în vederea îmbunătăţirii
activităţii instanţelor şi parchetelor, considerând că o bună
cunoaştere a rolului şi acţiunii Consiliului Superior al Magistraturii
va permite o apreciere obiectivă a modului în care problemele
personale pot fi optim soluţionate de către această instituţie
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Revista „Justiţia în actualitate” îşi propune să găzduiască materiale
dedicate activităţii asociaţiilor profesionale ale magistraţilor.
Ca urmare, adresăm invitaţia tuturor asociaţiilor profesionale ale
magistraţilor, legal constituite, să-şi facă mai bine cunoscute colegilor
activităţile şi proiectele pe care le desfăşoară prin intermediul revistei
Consiliului Superior al Magistraturii.
Materialele privind aspectele sus-amintite, precum şi alte probleme de
interes general pentru magistraţi, pot fi transmise prin poştă, la adresa Redacţia revistei „Justiţia în actualitate”, Consiliul Superior al Magistraturii,
Bucureşti, Calea Plevnei, nr.141 B, sectorul 6, Bucureşti sau prin e-mail, la
adresa revista@csm1909.ro.
Materialele urmează a fi tehnoredactate cu fonturi Garamond 12, la 1,5
rânduri.
Vă rugăm ca, în cadrul materialului transmis, să indicaţi o persoană de
contact (obligatoriu - cu adresă de e-mail şi, opţional, numărul de telefon).
În cazul selectării materialului pentru publicare, vom contacta prin e-mail
persoana indicată.
Redacţia îşi rezervă dreptul de selecţie a materialelor, precum şi de
corectură şi editare, în vederea încadrării în spaţiul disponibil şi a respectării
normelor legale şi deontologice de comunicare în spaţiul public, forma finală
fiind supusă aprobării autorului care a transmis materialul.
Redacţia

Revista „Justiţia în actualitate” este o publicaţie deschisă oricărei
persoane din sistemul judiciar care doreşte să trateze o temă privind
aspectele legate de cariera profesională, managementul judiciar, formarea
profesională, practică judiciară neunitară, probleme de drept sau orice alt
subiect de interes general pentru magistraţi şi celelalte categorii de personal
din cadrul instanţelor şi parchetelor.
Dacă doriţi să deveniţi colaborator al revistei vă rugăm să ne
transmiteţi materialul redactat de dumneavoastră, în format electronic
(fonturi Garamond 12, tehnoredactat la 1,5 rânduri), prin e-mail la adresa
revista@csm1909.ro, precum şi pe suport hârtie, prin poştă, la adresa Redacţia revistei „Justiţia în actualitate” - Consiliul Superior al
Magistraturii, Calea Plevnei, nr.141 B, sectorul 6, Bucureşti, însoţit de o
scurtă scrisoare de intenţie care să conţină datele dumneavoastră de
contact (obligatoriu nume şi prenume, instanţa/parchetul, adresa de e-mail
şi, opţional, numărul de telefon) şi acordul dumneavoastră expres privind
publicarea materialului, o singură dată, într-unul dintre numerele
viitoare ale revistei.
În cazul selectării materialului furnizat de dumneavoastră pentru
publicare vă vom contacta prin e-mail.
Redacţia îşi rezervă dreptul de selecţie a materialelor, precum şi de
corectură şi editare, în vederea încadrării în spaţiul disponibil şi al respectării
normelor legale şi deontologice de comunicare în spaţiul public, forma finală
a articolului fiind supusă aprobării autorului.
Redacţia

Dacă aveţi unele observaţii legate de materialele publicate în acest număr al revistei sau propuneri privind necesitatea unor noi
secţiuni sau a tratării anumitor subiecte de interes general, vă rugăm să contactaţi Redacţia revistei „Justiţia în actualitate”, prin
e-mail, la adresa revista@csm1909.ro.

