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1.

APĂRAREA INDEPENDENŢEI JUSTIŢIEI

SituaŃia comparativă a cererilor de apărare a independenței
sistemului judiciar, a cererilor de apărare a reputaŃiei profesionale, independenŃei şi imparțialității.
1 ianuarie - 1 septembrie 2014
APĂRARE
APĂRARE REP.PROF,
INDEP SIT
INDEP, IMPARłIALITATE:
JUDICIAR: 8
19, DIN CARE:
DIN CARE:
ADMISE: 5 ŞI
ADMISE: 11
RESPINSE: 3
ŞI RESPINSE: 8
Media duratei de soluŃionare (perioada scursă între data
sesizării şi data emiterii hotărârii)- 58 de zile
TOTAL
HOT: 27

În tot cursul anului 2014 au fost formulate 13 de cereri privind apărarea sistemului judiciar, reprezentând la acea dată o
creştere cu 44% faŃă de anul precedent.
1 ianuarie – 1 septembrie 2015
APĂRARE INDEP
APĂRARE REP.PROF,
SIT JUDICIAR: 16 INDEP, IMPARłIALITATE:
DIN CARE:
9, DIN CARE:
ADMISE: 12 ŞI
ADMISE: 5
RESPINSE: 4
ŞI RESPINSE: 4
Media duratei de soluŃionare (perioada scursă între data
sesizării şi data emiterii hotărârii)- 32 de zile

TOTAL
HOT: 25

În perioada 1 iulie – 1 septembrie 2015, Consiliul Superior al
Magistraturii a sesizat InspecŃia Judiciară cu privire la afirmații
lansate de reprezentanŃi ai clasei politice referitoare la unele
activităŃi procedurale desfăşurate de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, precum
şi la sesizarea transmisă de ministrul justiŃiei, în vederea efectuării de verificări în legătură cu posibila atingere adusă independenŃei procurorilor şi independenŃei sistemului judiciar.

De asemenea, la data de 18 septembrie conducerea Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea DNA, a sesizat InspecŃia Judiciară în vederea efectuării verificărilor necesare
pentru a stabili dacă şi în ce măsură afirmaŃiile publice ale primministrului au fost de natură să aducă atingere independenŃei
sistemului judiciar în ansamblul său.
Prin comunicatele emise, Consiliul Superior al Magistraturii a
solicitat în mod constant respectarea obligaŃiei de rezervă faŃă de
activităŃile sistemului judiciar, mai ales în situaŃiile în care se face
referire la cauze aflate în derulare pe rolul parchetelor sau instanŃelor de judecată, subliniind că depăşirea obligaŃiei de rezervă ce
incumbă reprezentanŃilor puterilor statului de drept afectează echilibrul acestuia şi aduce atingere valorilor sale fundamentale.
În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2015, Plenul CSM a pronunțat 8 hotărâri având ca obiect cereri de apărare a reputaŃiei
profesionale a judecătorilor şi procurorilor, precum şi a independenŃei sistemului judiciar.


Responsabilizarea sistemului judiciar

În perioada 1 ianuarie -1 octombrie 2015 secŃia pentru judecători a dispus suspendarea din funcŃie în 8 situaŃii, iar secŃia
pentru procurori suspendarea din funcŃie în 11 situaŃii.
Pe tot parcursul anului 2014 s-a dispus suspendarea din
funcŃie în 20 de situaŃii vizându-i pe judecători şi în 19 situaŃii
vizându-i pe procurori.
În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2015, Secția pentru judecători, respectiv pentru procurori ale Consiliului Superior al Magistraturii au dispus suspendarea din funcție în 3 situaŃii vizându-i
pe judecători, respectiv în 6 situaŃii vizându-i pe procurori.
În ceea ce priveşte situaŃia încuviințărilor măsurilor preventive, în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2015, au fost date
următoarele avize:
SecŃia pentru judecători
Arestare preventivă 3 (faŃă de 3 în 2014)
ReŃinere 2 (faŃă de 2 în 2014)
PercheziŃii 5 (faŃă de 4 în 2014)
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SecŃia pentru procurori
Arestare preventivă 7 (faŃă de 2 în 2014)
Arest la domiciliu 2 (faŃă de 1 în 2014)
ReŃinere 5 (faŃă de 2 în 2014)
PercheziŃii 7 (faŃă de 4 în 2014)
În perioada 1 iulie 2015 – 1 septembrie 2015 trebuie precizat că SecŃia pentru procurori:
a încuviinŃat 2 solicitări privind măsura arestării preventive
a încuviinŃat 2 solicitări privind măsura reŃinerii
a încuviinŃat 1 solicitare privind măsura arestului la domiciliu
a încuviinŃat 2 solicitări privind efectuarea percheziŃiei


Activitatea InspecŃiei Judiciare şi a Grefei SecŃiilor

În perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2015 au fost înregistrate 4133 sesizări la InspecŃia Judiciară şi au fost exercitate 30
de acŃiuni disciplinare.
SituaŃia comparativă la Grefa secŃiilor cu privire măsurile
disciplinare în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2015/2014
SecŃia pentru judecători
Numărul acŃiunilor disciplinare înregistrate în materie disciplinară – 26 (faŃă de 19 în 2014);
Numărul hotărârilor pronunŃate - 13 respectiv 9 admise şi 4
respinse (faŃă de 10 respectiv 9 admise şi 1 respinsă în 2014);
Numărul de judecători sancŃionaŃi - 9 (faŃă de 10 în 2014);
Tipuri de sancŃiuni aplicate:
2 sancŃiuni – avertisment (6 în 2014);
1 sancŃiune – diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare
brute (3 în 2014);
4 sancŃiuni – suspendarea din funcŃie (1 în 2014);
1 sancŃiune – mutare disciplinară (1 în 2014);
1 sancŃiune – excludere din magistratură (0 în 2014)
Numărul de hotărâri atacate cu recurs – 7 (toate în curs de soluŃionare. În 2014 8 hotărâri au fost atacate cu recurs (7 hotărâri
au fost menținute de către ÎCCJ; 1 hotărâre a fost modificată);
SecŃia pentru procurori
Numărul acŃiunilor disciplinare înregistrate în materie disciplinară – 7 (faŃă de 11 în 2014);
Numărul hotărârilor pronunŃate în materie disciplinară - 4
respectiv 2 admise şi 2 respinse (faŃă de 7 respectiv 4 admise şi
3 respinse în 2014);
Numărul de procurori sancŃionaŃi - 3 (faŃă de 5 în 2014);
Tipuri de sancŃiuni aplicate:
1 sancŃiuni – avertisment (2 în 2014);
1 sancŃiuni – suspendarea din funcŃie (2 în 2014);
1 sancŃiune – diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare
brute (0 în 2014);
Numărul de hotărâri atacate cu recurs – 3 (toate sunt în curs
de soluŃionare). În 2014 5 hotărâri au fost atacate cu recurs (3
hotărâri au fost menținute de către ÎCCJ; 2 hotărâri au fost modificate);
În perioada 1 iulie – 1 septembrie 2015, la Grefa Secțiilor
din cadrul CSM au fost înregistrate 11 sesizări, din care 9
vizându-i pe judecători şi 2 pe procurori, iar SecŃiile în materie
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disciplinară au admis câte o sancŃiune disciplinară care a fost
exercitată anterior perioadei de referinŃă1.
Cu titlu de comparație, precizăm că în tot cursul anului 2014
au fost înregistrate un număr de 20 de acŃiuni disciplinare şi au
fost aplicate 15 sancțiuni, iar în anul 2013 au fost înregistrate 15
şi au fost aplicate 16 sancŃiuni.

2. REFORMA JUDICIARĂ
EFICIENŢA JUSTIŢIEI
Noile coduri
Amendamente legislative
Recent, în luna iunie 2015, Plenul Consiliului superior al
Magistraturii a decis sesizarea ministrului justiŃiei în vederea
întreprinderii demersurilor necesare pentru promovarea unei
ordonanțe de urgenŃă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală în materia duratei arestului la domiciliu,
pentru adaptarea de urgenŃă a legislaŃiei la exigențele CCR care
declarase aceste reglementări neconstituționale sub aspectul
lipsei prevederii termenelor pentru care această măsură preventivă putea fi dispusă, dar şi a lipsei prevederii duratei maxime
pentru care putea fi dispusă.
În contextul menŃionat, la data de 30 iunie 2015 a fost publicată, în Monitorul Oficial nr. 473, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 24 din 30 iunie 2015 pentru modificarea Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală, prin care a fost
asigurată conformitatea dispoziŃiilor care reglementează arestul
la domiciliu cu decizia CurŃii ConstituŃionale.
Trebuie, de asemenea, menŃionate propuneri de modificare
şi completare a Codului penal şi a Codului de procedură penală
transmise de Ministerul JustiŃiei Consiliului Superior al Magistraturii, în vederea unui punct de vedere comun al sistemului judiciar asupra acestora.
Majoritatea acestor propuneri urmărește transpunerea Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului
din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind
drepturile, sprijinirea şi protecția victimelor criminalității şi de
înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.
Analiza impactului noilor coduri – concluziile Grupului de
lucru
La data de 15 decembrie 2014, Comisia 2 a CSM a decis
înfiinŃarea unui grup de lucru al cărui obiectiv viza analiza impactului noilor coduri – Codul civil, Codul de procedură civilă,
Codul penal, Codul de procedură penală – asupra activităŃii
instanŃelor şi parchetelor şi formularea de recomandări concrete
pentru a fi avute în vedere de Consiliului Superior al Magistraturii pentru eficientizarea şi îmbunătăŃirea activităŃii instanŃelor şi
parchetelor. Activitatea Grupului de lucru s-a desfăşurat, pe o
perioadă de 6 luni începând cu 1 februarie 2015.
Raportul a fost finalizat, iar concluziile acestuia sunt prezentate în Anexa 1. Acesta analizează impactul cantitativ al noilor
coduri asupra activităŃii din instanŃe şi parchete, o abordare şi
Ulterior misiunii MCV, respectiv în perioada 1 septembrie – 1 octombrie 2015,
la Grefa Secțiilor din cadrul CSM au fost înregistrate 2 sesizări privind 2 judecători, iar SecŃia pentru judecători în materie disciplinară au admis 8 acŃiuni.
1

calitativă fiind absolut necesară, dar aceasta va presupune o
analiză complementară realizată împreună cu toate entitățile
sistemului judiciar.
Ca recomandare preliminară, trebuie menționată importanŃa
reluării acestei analize în 2017, acest prim studiu putând fi considerat o analiză de etapă. Este necesară crearea unei baze de
date obiective şi realizarea unei metodologii unitare de analiză
şi previziune.
Pregătirea magistraților în privința modificărilor legislative
majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea în
vigoare a noilor coduri
Pregătirea profesională a judecătorilor și procurorilor în materia dispozițiilor noilor coduri continuă să fie o direcție prioritară
a componentei de formare continuă, în cadrul curriculei de formare continuă a INM pentru anul 2015, pentru judecătorii şi
procurorii români din sistem
Acestea au o pondere importantă în cadrul proiectelor cu finanŃare externă, norvegiană şi elveŃiană.
La data de 3 iulie 2015 au fost postate pe site-ul INM înregistrările Conferinței privind aspectele de practică neunitară
intervenite de la intrarea în vigoare a Noului Cod civil și Noului
Cod de procedură civilă, organizată la București, în perioada
28-29 mai 2015 în cadrul proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului judiciar din România de a face față
noilor provocări legislative şi instituționale” finanŃat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014
În perioada 8 iulie – 19 august INM şi CSM au derulat procedura de selecție a unui număr de 10 experți în vederea participării la 3 conferințe în domeniile Noului Cod Penal şi Noului
Cod de Procedură Penală (Output 2.1), organizate în cadrul
proiectului „Asistență pentru consolidarea capacității sistemului
judiciar din România de a face față noilor provocări legislative şi
instituționale”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian
2009-2014.
În această perioadă sunt organizate în cadrul acestui program o serie de 3 conferințe (17 – 18 septembrie 2015, 22 -23
octombrie 2015, respectiv 11 -12 februarie 2016).
Propuneri de modificare a Legii nr. 303/2004, în materia
recrutării/intrării în magistratură
Plenul Consiliului şi SecŃiile s-au confruntat cu diverse tipuri
de probleme în activitatea referitoare la gestionarea resurselor
umane din cadrul sistemului judiciar, căutând soluŃii pentru stabilitatea schemelor de personal funcŃionale şi echilibrarea situaŃiei celorlalte instanŃe şi parchete.
a) Referitor la sistemul de numire a foştilor magistraŃi cu o vechime de 10 ani în funcția de judecător sau procuror, care
și-au încetat activitatea din motive neimputabile, în funcŃii
vacante în cadrul sistemului judiciar, Plenul a apreciat că
această prevedere este de natură a reîntregi statutul judecătorilor și procurorilor.
Astfel, foştii judecători şi procurori cu o vechime importantă, de 10 ani numai în funcția de judecător sau procuror,
care și-au încetat activitatea din motive neimputabile vor avea
posibilitatea să reintre în sistemul judiciar fără susŃinerea vreunui examen sau concurs, Ńinând cont şi de faptul că aceste per-

soane au susŃinut şi au promovat anterior un concurs de admitere în magistratură, concurs ce a presupus inclusiv testarea
temeinică a cunoștințelor juridice, făcând dovada competenŃei
profesionale, a aptitudinilor şi a bunei reputaŃii, atât la intrarea în
magistratură, cât şi pe parcursul celor 10 ani de activitate, perioadă în care au fost evaluați de cel puțin 3 ori.
Trebuie subliniat, de asemenea, faptul că reglementarea
propusă ar fi aplicabilă doar foştilor judecători şi procurori care,
în decursul exercitării activității profesionale au respectat exigențele profesiei şi au manifestat în mod constant o conduită
integră, conformă cu aceste exigențe.
În acest sens, dispozițiile propuse ar fi aplicabile doar judecătorilor și procurorilor care au fost eliberaŃi din funcŃie din motive neimputabile (cum ar fi pensionarea, demisia etc.), nu și
celor cărora eliberarea din funcție le este imputabilă.
Spre deosebire de alte profesii juridice (notari, avocaŃi etc.)
pentru judecători şi procurori nu există de lege lata posibilitatea
suspendării la cerere din funcŃia deŃinută. Dat fiind regimul foarte sever al incompatibilităŃilor, judecătorii şi procurorii care au
vrut să profeseze în alt cadru decât cel limitat de statutul de
magistrat au fost nevoiți să solicite eliberarea din funcŃie prin
demisie. În aceste condiŃii, posibilitatea întoarcerii unor foşti
magistraŃi valoroşi ar trebui să reprezinte un interes al sistemului
judiciar.
Propunerea este cu atât mai mult justificată față de prevederile art. 83 alin. (3) din Legea nr. 303/2004 republicată, care
permit foștilor judecători şi procurori, după pensionare, reîncadrarea în funcția de judecător, procuror ori magistrat-asistent
fără concurs (dar cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii),
la instanŃele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea
în cadrul cărora au funcŃionat până la data pensionării. Acest
text nu condiționează reîncadrarea de o perioadă de vechime
minimă, efectivă, în funcția de judecător sau procuror, înainte de
pensionare.
În plus, foștii judecători şi procurori vor fi supuși interviului
în fața Plenului Consiliului, în condiții de transparență.
Prin urmare, în situația în care, de-a lungul carierei profesionale de cel puțin 10 ani, foştii judecători şi procurori au dat
dovadă de o conduită morală și profesională ireproșabilă şi s-au
bucurat de o bună reputație, Plenul a considerat că nu sunt
necesare verificări suplimentare pentru numirea acestora ca
judecători şi procurori în funcŃiile vacante de la instanŃele şi
parchetele de acelaşi grad cu cele unde au funcŃionat.
b) În ceea ce priveşte introducerea posibilităŃii de numire în
funcŃia de judecător şi procuror a magistraŃilor asistenŃi şi
a avocaŃilor cu o experiență considerabilă, fără examen,
menționăm că, spre deosebire de alte profesii juridice, aceste două categorii sunt cele mai prezente în înfăptuirea actului de justiție.
Magistrații asistenți funcționează numai la instanța supremă,
participă la soluționarea unor cauze deosebit de complexe,
redactează hotărârile judecătorești pronunțate de judecătorii
Înaltei Curți de Casație și Justiție, întrunesc aceleași condiții de
integritate şi reputație ca şi judecătorii şi procurorii, sunt selectați printr-o procedură de concurs care asigură un înalt nivel de
pregătire profesională, iar 18 ani de experiență într-o astfel de
activitate reprezintă o garanție serioasă asupra capacității acestora de a îndeplini în mod corespunzător atribuțiile specifice
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unui judecător sau procuror de la primul nivel al ierarhiei instanțelor şi parchetelor, deoarece nu vor putea ocupa decât posturi
de la judecătorii şi parchetele corespunzătoare.
În ceea ce privește avocații, chiar legea impune participarea
lor obligatorie în multiple tipuri de cauze, spre deosebire de alte
categorii profesionale care pot fi implicate cu caracter facultativ
în procedurile judiciare. Rolul avocatului în procesele civile, dar
mai ales penale, este intrinsec legat de ideea de proces echitabil și perceput ca o garanție a respectării drepturilor fundamentale ale omului, contribuția concretă a acestuia la soluționarea
temeinică a cauzelor fiind de necontestat.
Nu poate fi contestat nici faptul că în cadrul acestei profesii
se regăsesc practicieni de prestigiu, multe cadre universitare,
doctrinari la ale căror lucrări științifice se raportează în interpretarea legii inclusiv judecătorii şi procurorii în funcție, iar spre
această profesie se îndreaptă unii dintre cei mai străluciți absolvenți ai facultăților de drept.
Realitățile de la momentul la care s-au abrogat prevederile
anterioare referitoare la admiterea în magistratură, fără concurs,
a avocaților, s-au schimbat. Modalitatea de recrutare a avocaților, prealabilă înscrierii în barouri, constă într-un concurs de o
dificultate și obiectivitate recunoscută, iar înființarea institutului
propriu de formare, severitatea examenului de definitivat și organizarea riguroasă a formării continue a avocaților constituie
tot atâtea argumente pentru a recunoaște saltul calitativ în privința pregătirii profesionale a acestei categorii.
Experiența profesională de 18 ani şi verificarea cunoștințelor juridice în cadrul interviului, precum şi a celorlalte
condiții pentru accesul în magistratură, în circumstanțele în
care această modalitate de intrare în magistratură va rămâne
una de excepție și va fi permisă numai pentru judecătorii şi parchetele de pe lângă acestea, constituie garanții pentru selectarea unora dintre cei mai buni profesioniști din cadrul acestei
categorii.
De altfel, trebuie menŃionat că avocaŃii pot accede chiar şi în
funcŃia de judecător la Curtea ConstituŃională dacă au o vechime de 18 ani în profesie. Astfel, potrivit art. 143 din Legea fundamentală, judecătorii CurŃii ConstituŃionale trebuie să aibă
pregătire juridică superioară, înaltă competenŃă profesională şi o
vechime de cel puŃin 18 ani în activitatea juridică sau în învăŃământul juridic superior.
Pe de altă parte, pentru a promova la Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie este necesară o vechime în funcŃia de judecător sau procuror de cel puŃin 15 ani, putându-se aprecia că dacă această vechime este suficientă pentru a accede în funcŃia de judecător la Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, experienŃa de 18 ani în funcŃia de avocat poate asigura o bază profesională solidă pentru numirea acestor
persoane în funcŃiile vacante de judecător sau procuror la judecătorii sau parchetele care funcŃionează pe lângă acestea.
Modificarea sistemului de acces în magistratură, poate asigura aceleaşi standarde de calitate şi profesionalism pentru
corpul magistraŃilor, în condiŃii similare cu intrarea în magistratură prin concurs, întrucât este prevăzută procedura interviului în
faŃa Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
Prin această procedură de interviu se poate realiza o selecŃie riguroasă a persoanelor (magistraŃi asistenŃi şi avocaŃi) ce
doresc să intre în magistratură, fiind verificate îndeplinirea condiŃiilor de numire în aceste funcŃii, asigurarea garanŃiilor referi-
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toare la dobândirea unor cunoştinŃe juridice temeinice şi a experienŃei profesionale, dar şi îndeplinirea condiției de bună reputaŃie.
Aşadar, prin această modalitate pot fi numite fără examen,
în funcŃii vacante de judecător sau procuror la judecătorii sau
parchete de pe lângă acestea, persoane calificate juridic, cu
experienŃă şi cunoştinŃe verificate într-o îndelungată activitate
practică şi printr-un interviu a cărui procedură va fi stabilită prin
Hotărâre a Consiliului astfel încât să permită evaluarea cu obiectivitate a candidaților. Interviul în fața Plenului presupune și
transparența procedurii de selecție.
De altfel, acest sistem de recrutare există şi în legislaŃiile altor state. Astfel, în Belgia, recrutarea magistraŃilor se poate
realiza nu numai prin concurs, ci şi printr-o ”evaluare-examinare
orală”, cerinŃele pentru înscriere fiind 20 de ani de experienŃă ca
avocat sau 15 ani ca avocat şi 5 ani ca expert/consilier juridic.
În acest context, s-a propus introducerea după articolul
33, a unui nou articol, art. 33¹, care va avea următorul cuprins:
„Art. 331 - (1) Persoanele care au ocupat minim 10 ani funcŃia de judecător sau procuror, care şi-au încetat activitatea din
motive neimputabile, pot fi numite, fără concurs sau examen, în
funcŃiile vacante de judecător sau procuror, la instanŃe sau parchete de acelaşi grad cu cele unde au funcŃionat sau la instanŃe
ori parchete de grad inferior.
(2) Persoanele care au îndeplinit funcŃia de magistratasistent la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie cel puŃin 18 ani şi
care şi-au încetat activitatea din motive neimputabile, precum şi
avocaŃii cu o vechime în profesie de cel puŃin 18 ani pot fi numite, fără concurs, în funcŃii vacante de judecător sau procuror la
judecătorii sau parchetele care funcŃionează pe lângă acestea.
(3) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii verifică îndeplinirea condiŃiilor prevăzute la art. 14 alin. (2). Procedura de
verificare a îndeplinirii acestor condiŃii se stabileşte prin hotărâre
a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) În vederea numirii în funcŃia de judecător sau procuror,
persoanele prevăzute la alin. (1) şi (2) susŃin un interviu în faŃa
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.”
Prin Hotărârea nr. 792 din 24 august 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor de la toate instanŃele şi
parchetele pentru a analiza unele propuneri de modificare şi
completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, printre care se numără şi propunerile mai sus menŃionate.
Aceste propuneri şi rezultatul votului urmează să fie supuse
analizei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care va
decide asupra sesizării sau nu a ministrului justiŃiei în vederea
modificării Legii nr. 303/2004 în ceea ce priveşte aspectele
menŃionate, precum şi în privinŃa altor propuneri referitoare, în
esenŃă, la evaluarea şi promovarea magistraŃilor, propuneri care
acordă o mai mare importanŃă activităŃii practice.
Propuneri de modificare a Legii nr. 303/2004, numirea în
funcŃii de conducere în Ministerul Public
La nivelul Comisiei nr. 1 – „IndependenŃa şi responsabilizarea justiŃiei, eficientizarea activităŃii acesteia şi creşterea perfor-

manŃei judiciare; integritatea şi transparenŃa sistemului judiciar”
din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii au fost elaborate
o serie de propuneri de modificare şi completare a Legii nr.
303/2004, în considerarea recomandărilor CE.
Astfel, se propune modificarea alineatelor (1) şi (4) ale art.
54, care ar urma să aibă următorul cuprins:
„(1) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia,
procurorul şef al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, adjuncŃii acestuia, procurorii şefi de secŃie ai acestor parchete, precum şi
procurorul şef al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncŃii acestora sunt numiŃi de Preşedintele României la propunerea Consiliului
Superior al Magistraturii dintre procurorii care au o vechime
minimă de 12 ani în funcŃia de judecător sau procuror, au cel
puŃin gradul de parchet de pe lângă tribunal, care au îndeplinit efectiv cel puŃin 5 ani funcŃia de procuror la un parchet de pe lângă tribunal sau la un parchet ierarhic
superior, pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii o
singură dată ………………………………………………
(4) Revocarea procurorilor din funcŃiile de conducere prevăzute la alin. (1) se face de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii care se poate
sesiza din oficiu, la cererea unei treimi din numărul membrilor
sau la cererea a două treimi din numărul total al membrilor adunării generale corespunzătoare unităŃii de parchet la care se
exercită funcŃia de conducere, pentru motivele prevăzute la art.
51 alin. (2) care se aplică în mod corespunzător.”
Procedura de numire propusă de Comisia nr. 1 corespunde
recomandării făcute de Comisia Europeană, căci este similară
procedurii actuale de numire în funcŃia de preşedinte la instanŃa
supremă, ce are loc în conformitate cu dispoziŃiile art. 53 din
Legea nr. 303/2004.
Este de menŃionat că prin Hotărârea nr. 792 din 24 august
2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis convocarea adunărilor generale ale judecătorilor şi procurorilor de la
toate instanŃele şi parchetele pentru a analiza unele propuneri
de modificare şi completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, printre care se numără şi propunerile mai sus menŃionate.
Propunerile menŃionate şi rezultatul votului urmează să
fie supuse analizei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide asupra sesizării sau nu a ministrului
justiŃiei în vederea modificării Legii nr. 303/2004 în ceea ce
priveşte aspectele menŃionate, precum şi în privinŃa altor
propuneri referitoare, în esenŃă, la evaluarea şi promovarea
magistraŃilor, propuneri care acordă o mai mare importanŃă
activităŃii practice.
Legea privind AgenŃia pentru recuperarea prejudiciilor constatate prin hotărârile judecătoreşti
În data de 3 septembrie 2015, SecŃia pentru judecători a hotărât transmiterea unei solicitări publice către Parlamentul României cu privire la necesitatea urgentării procedurii în vederea
adoptării legii privind AgenŃia pentru recuperarea prejudiciilor
constatate prin hotărâri judecătoreşti şi emiterea unui comunicat
de presă cu privire la aceasta.

ROLII
• Institutului Român pentru Informații Juridice - ROLLI
Prin hotărârea nr. 1431/11.12.2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat proiectul de contract referitor la
anonimizarea hotărârilor judecătorești şi la publicarea acestora
pe un website accesabil în mod gratuit de public. La data de
19.01.2015 a fost semnat contractul cu Wolters Kluver România
- conform hotărârii mai sus evocate.
Plan de acŃiune pentru realizarea proiectului:
1. dezvoltarea mecanismului de extragere a datelor din sistemul ECRIS existent la nivelul instanŃelor - realizat
2. dezvoltarea şi îmbunătăŃirea instrumentului de anonimizare
pentru a asigura o mai mare acuratețe şi pentru a avea în
vedere eșantionul mărit de testare – în curs de realizare;
3. dezvoltarea portalului şi încărcarea cu date test; dezvoltarea
mecanismului API care să permită accesarea datelor la nivel de bază de date, facilitându-se astfel accesul la date prin
intermediul web service-urilor - finalizat;
4. intrarea în producție: publicarea hotărârilor aferente anilor
2015, respectiv 2014 – 25 octombrie 2015
5. publicarea hotărârilor aferente anilor 2013, 2012, 2011,
2010 – termen 1 ianuarie 2016.
În prezent au fost încărcate în baza de date peste 3,5 milioane de hotărâri, iar aproximativ jumătate din acestea sunt
anonimizate.

3. SITUAȚIA RESURSELOR UMANE
 SituaŃia resurselor umane
SituaŃia generală a posturilor de judecător
La 1 iulie 2015, faŃă de numărul posturilor prevăzute în
schemă (4706), erau ocupate 4560 posturi, 146 fiind vacante,
în vreme ce la 31 august 2015, faŃă de acelaşi număr de posturi prevăzute în schemă, 4549 de posturi erau ocupate, 157
de posturi rămânând vacante.
SituaŃia generală a posturilor de procuror
La 1 iulie 2015, din totalul posturilor prevăzute în schemă
(2902), 26052 de posturi erau ocupate, 343 fiind vacante; la 31
august 2015, din numărul posturilor prevăzute în schemă
(2902), 25903 erau ocupate, 404 (195 conducere, 148 la parchete de pe lângă judecătorii, 71 la parchetele de pe lângă tribunale, 22 la PCA, 132 la PICCJ), rămânând vacante.
 Mobilitatea resurselor umane
INSTANłE4
A. EvoluŃia resurselor umane la instanŃele judecătoreşti în
perioada 01 septembrie – 01 octombrie 2015. Măsuri
privind organizarea instanŃelor judecătoreşti
În intervalul 01.09.2015-01.10.2015, au intervenit modificări
în schemele instanŃelor în ceea ce priveşte situaŃia posturilor de
judecător, dispuse prin Ordinul ministrului justiŃiei nr. 3029/C/
23.09.2015 şi în raport de Hotărârea Plenului CSM nr.
828/24.08.2015, prin procedura redistribuirii unor posturi, res(2559+46**) 46 de procurori care funcŃionează la unele parchete peste posturile de execuŃie prevăzute.
3 (2548+42**) 42 de procurori care funcŃionează la unele parchete peste posturile de execuŃie prevăzute
4 Date statistice detaliate sunt prezentate în Anexa 2
2
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pectiv transferul a trei posturi de judecători de la Judecătoriile
Câmpulung, Drăgăşani şi Caracal la Judecătoriile Sectorului 1,
4 şi 5 din Bucureşti.
De asemenea Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât admiterea solicitării Tribunalului Suceava şi a Tribunalului Bucureşti privind ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a
două posturi de judecător, în condiŃiile art. 134 1 din Legea nr.
304/2004.
 Numiri în funcŃie
Prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii, nr.
694/22.06.2015, un număr de 101 judecători stagiari, candidați
care au promovat examenul de absolvire al I.N.M. promoŃia
2013 – 2015, începând cu data de 01.07.2015.
 Numiri în funcŃii de conducere vicepreşedinte/
preşedinte de instanŃă (prin concurs)
A fost finalizată procedura concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor
la curŃi de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi la parchetele
de pe lângă acestea, desfăşurat în perioada 27 martie – 24
iunie 2015, fiind validate rezultatele concursului în şedinŃa Plenului din 30.06.2015.
Astfel în perioada supusă analizei, au fost numiŃi în funcŃii
de preşedinte/vicepreşedinte de instanŃă un număr total de 50
de judecători, fiind repartizaŃi pe grade de jurisdicŃie după cum
urmează: un număr de 25 de judecători la nivelul judecătoriilor,
19 judecători la tribunale şi 6 judecători la curŃi de apel. Numirile
au fost dispuse cu începere de la 01.07.2015, 03.07.2015 sau
15.07.2015, de la caz la caz.
Un judecător care a promovat la tribunal în procedura de valorificare a fost eliberat din funcŃia de preşedinte de judecătorie,
iar alŃi 5 judecători cărora le-a încetat mandatul de preşedinte/vicepreşedinte de instanŃă au cerut şi li s-a aprobat transferul
la o altă instanŃă conform art. 51 din Legea nr. 303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare.
 Promovări în funcŃii de execuŃie
În perioada 1 iulie – 1 septembrie au fost promovaŃi 5 judecători, în procedura de valorificare a rezultatelor concursului de
promovare pe funcŃii de execuŃie din 29 martie 2015, dintre care
2 judecători au promovat efectiv de la Judecătorie la Tribunal şi
3 judecători au promovat de la Tribunal la Curtea de Apel.
 Transferuri
În perioada 1 iulie – 1 septembrie şi-au produs efectele un
număr total de 17 cereri de transfer dispuse de SecŃia pentru
judecători.
Dintre acestea, un număr de 8 transferuri au fost dispuse
pentru a se asigura posturi vacante aferente funcŃiei de preşedinte/vicepreşedinte de instanŃă, pentru candidaŃii la concursul
sau examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curŃi de apel, tribunale şi judecătorii,
precum şi la parchetele de pe lângă acestea, desfăşurat în perioada 27 martie – 24 iunie 2015, care proveneau de la alte instanŃe decât cele la care au fost scoase locurile la concurs, 5
transferuri au fost dispuse conform art. 51 din Legea nr.
303/2004 republicată cu modificările şi completările ulterioare, la
încetarea funcŃiei de conducere şi 4 cereri de transfer au fost
admise în cadrul procedurii obişnuite în cadrul ultimei sesiuni de
transferuri.

 Eliberări din funcŃie
În perioada 1 iulie – 1 septembrie au fost eliberaŃi din funcŃie
10 judecători, prin decret prezidenŃial, ca urmare a pensionării;
PARCHETE5
 Numiri în funcŃie
Începând cu data de 1 iulie 2015, prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 694/2015, au fost numiŃi
în funcŃia de procuror stagiar un număr de 99 de absolvenŃi ai
Institutului Național al Magistraturii.
De asemenea, a fost numit 1 procuror în funcŃie prin decret
al Preşedintelui României, ca efect al punerii în executare a
unei hotărâri judecătoreşti.
 Numiri în funcŃii de conducere (prin concurs)
În şedinŃa din 1 iulie 2015, SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus numirea în funcŃii de
conducere, începând cu data de 15 iulie 2015, a 67 de procurori, care au obŃinut rezultatul cel mai bun la concursul sau
examenul desfăşurat în perioada 27 martie - 24 iunie 2015.
 Eliberări din funcŃie
În perioada de referinŃă au fost eliberaŃi din funcŃie 17 procurori, după cum urmează:
- 15 ca urmare a pensionării;
- 1 ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea
unei infracŃiuni;
- 1 ca urmare a aplicării sancŃiunii disciplinare constând în
excluderea din magistratură.
Totodată, în perioada de referinŃă a fost înregistrat decesul
unui procuror.
 Măsuri privind organizarea parchetelor
Prin Hotărârea de Guvern nr. 486/30 iunie 2015, publicată
în Monitorul Oficial nr. 486/2 iulie 2015 s-au aprobat următoarele suplimentări de posturi la nivelul parchetelor:
o 50 posturi de procuror şi 10 posturi de personal auxiliar
de specialitate la DirecŃia NaŃională AnticorupŃie;
o 32 posturi de personal auxiliar de specialitate la DirecŃia
de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism;
o 60 posturi de personal auxiliar de specialitate la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, parchete de pe lângă curŃile de apel, parchetele de pe
lângă tribunale şi parchetele de pe lângă judecătorii.
Prin Hotărârea de Guvern nr. 541/8 iulie 2015, publicată în
Monitorul Oficial nr. 524/14 iulie 2015 s-au aprobat următoarele
modificări ale schemelor de personal la nivelul parchetelor:
o Redistribuirea a 4 posturi de procuror de la Parchetul de
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie la DirecŃia de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism;
o Reducerea schemei de personal a DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu 17 posturi de specialişti, din care 4 posturi se
redistribuie la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie;
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o Suplimentarea schemei de personal a DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism cu 13 posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ.
Prin Hotărârea nr. 885/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat avizul conform pentru aprobarea
statelor de funcŃii şi de personal ale Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, respectiv ale parchetelor de
pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii, după cum urmează:
- Redistribuirea a 15 posturi vacante de procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie la DirecŃia
de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism (4 posturi) şi la unele parchete de pe lângă judecătorii
(11 posturi);
- Redistribuirea a 4 posturi vacante de specialist de la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie;
- Redistribuirea unui post vacant de consilier (funcŃie publică) de la un birou la un departament în cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie;
- Distribuirea a 60 de posturi de personal auxiliar de specialitate, suplimentate prin Hotărârea de Guvern nr. 486/2015, la
parchetele de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii.
Prin Hotărârea nr. 886/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat avizul conform pentru modificarea
statelor de funcŃii şi de personal ale DirecŃiei de Investigare a
InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin suplimentarea cu 4 posturi de procuror şi 45 posturi de personal
auxiliar de specialitate şi administrativ şi prin reducerea cu 17
posturi de specialist.
Prin Hotărârea nr. 450/22.09.2015, SecŃia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a avizat numirea la DirecŃia
de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism a 10 procurori declaraŃi admişi la interviul din data de
15 septembrie 2015.

La data de 30 august 2015 s-a susŃinut testul de verificare a
cunoştinŃelor juridice, urmând ca proba de verificare a raŃionamentului logic să se desfăşoare la data de 13 septembrie 2015.
După desfăşurarea primei etape eliminatorii a concursului,
constând în susŃinerea testului de verificare a cunoştinŃelor juridice din data de 30 august 2015 şi a testului de verificare a
raŃionamentului logic din data de 13 septembrie 2015, au fost
declaraŃi admişi în etapa a II-a un număr de 285 candidaŃi.
În urma interviului susŃinut în intervalul 25 septembrie-2 octombrie 2015, au fost declaraŃi admişi la această probă 216
candidaŃi.
După finalizarea celor două etape ale concursului, au fost
declaraŃi admişi, în limita posturilor scoase la concurs, 140 de
candidaŃi.

2. Concurs de admitere în magistratură
În perioada 30 iunie - 21 iulie 2015 au fost depuse cererile
de înscriere la concurs, iar la data de 14 august 2015 au fost
afişate rezultatele verificării dosarelor candidaŃilor.

 Concursuri:
1. Concurs de admitere la Institutul NaŃional al Magistraturii
În perioada 30 iunie-21 iulie 2015 au fost depuse cererile de
înscriere la concurs, iar la data de 14 august 2015 au fost afişate rezultatele verificării dosarelor candidaŃilor.
3297
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Candidaţi înscrişi

La data de 30 august 2015 s-a susŃinut testul de verificare
a cunoştinŃelor juridice, urmând ca proba de verificare a raŃionamentului logic să se desfăşoare la data de 13 septembrie
2015.
După desfăşurarea primei etape a concursului, constând în
susŃinerea testului de verificare a cunoştinŃelor juridice din data
de 30 august 2015 şi a testului de verificare a raŃionamentului
logic din data de 13 septembrie 2015, au fost declaraŃi admişi în
etapa a II-a un număr de 93 candidaŃi.
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Candidaţi îns crişi la concurs
61

31
13

17
8

În perioada 5 octombrie - 12 octombrie 2015 va avea loc
cea de-a doua etapă a concursului constând în susŃinerea unui
interviu.
3. Examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari
În perioada 3 iulie-2 septembrie 2015 au fost depuse cererile
de înscriere la concurs ale judecătorilor şi procurorilor stagiari, iar
la data de 7 septembrie 2015 au fost afişate listele cu candidaŃii
care îndeplinesc condiŃiile legale de participare la examen.
La datele de 3 şi 4 octombrie 2015 au fost susŃinute probele
scrise.

4. Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
Prin Hotărârea nr. 789/24 august 2015, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat organizarea, în perioada 25
august – 23 noiembrie 2015, a concursului pentru ocuparea a
22 de posturi vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie, repartizate astfel:
În perioada 25 august-15 septembrie 2015 urmează a fi depuse cererile de înscriere la concurs.
Posturi scoase la concurs
7
6
5
3

1

Secţia I civilă
Secţiile Unite
Secţia de cont.adm şi fiscal
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Secţia a II-a civilă
Secţia penală

Secţia I civilă

Secţia a II-a civilă

Secţiile Unite

Secţia penală

Secţia de cont.adm şi fiscal

În perioada 25 august-15 septembrie 2015 au fost depuse
130 de cereri de înscriere la concurs.
În urma verificării dosarelor candidaŃilor de către Comisia de
organizare a concursului, s-a constatat că 115 dintre aceştia
îndeplinesc condiŃiile legale de participare.
5. Concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de
conducere a judecătorilor şi procurorilor
Prin Hotărârea nr. 870/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi
procurorilor, în perioada 18 septembrie – 16 decembrie 2015,
pentru ocuparea unui număr de 120 de funcŃii vacante de preşedinte şi vicepreşedinte de la curŃile de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii, precum şi a unui număr de 116
funcŃii vacante de procuror general, procuror general adjunct,
prim-procuror şi prim-procuror adjunct de la parchetele de pe
lângă la curŃile de apel, tribunale şi judecătorii.
În perioada 18 septembrie - 9 octombrie 2015 au fost depuse candidaturile în vederea participării la concurs.

4. INTEGRITATE;
RĂSPUNDERE DISCIPLINARĂ
4.1. Activitatea SecŃiilor CSM în materie disciplinară/ activitatea InspecŃiei Judiciare
• Date statistice privind răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor, încălcarea Codului deontologic,
apărarea reputaŃiei profesionale, independenŃei şi imparŃialităŃii magistraŃilor, respectiv apărarea independenŃei sistemului judiciar, pentru perioada 1 iulie – 1
octombrie 2015, sunt prezentate mai jos:

InspecŃia
Judiciară

Număr de
sesizări privind
abaterile disciplinare

Număr de acŃiuni disciplinare
exercitate
Abaterea disciplinară

DirecŃia de
inspecție
judiciară
pentru judecători

1034 sesizări

DirecŃia de
inspecție
judiciară
pentru procurori

537 sesizări

11 acțiuni disciplinare exercitate*
1 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. t) din Legea nr. 303/2004;
2 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. h) şi t) din Legea nr. 303/2004;
2 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. t) teza II –a din Legea nr.
303/2004;
1 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. t) cu aplic art. 991 din Legea nr.
303/2004;
1 pentru abaterile prevăzute de art.99
lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004;
1 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. t) rap. La art. 991 alin. 2 din
Legea nr. 303/2004;
1 pentru abaterea prevăzută de art.99
lit. h) şi t) cu aplic art. 991 alin. 2 din
Legea nr. 303/2004;
1 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. t) teza a II-a din Legea nr.
303/2004;
1 pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. h) teza I din Legea nr.
303/2004
o acŃiune disciplinară exercitată**
- pentru abaterea prevăzută de art.
99 lit. m) şi t) teza I-a din Legea nr.
303/2004;

Număr de
sesizări privind încălcări
ale Codului
deontologic
1

Număr de cereri pri- Număr de cereri privind
vind apărarea inde- apărarea reputaŃiei profependenŃei sistemului sionale, independenței şi
judiciar
imparțialității
3 cereri (1 cerere
3 cereri (1 cerere respinsă
admisă, 2 cereri urmea- de Plenul CSM şi 2 cereri
ză a fi discutate în
în curs de soluŃionare)
şedinŃa Plenului CSM)

3 cereri
(urmează a fi discutate
în şedinŃa Plenului
CSM)

3 cereri
(urmează a fi discutate în
şedinŃa Plenului CSM şi 1
în curs de soluŃionare)

În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2015 au fost înregistrate 1571 de sesizări la InspecŃia Judiciară şi au fost exercitate 12 de acŃiuni disciplinare.
• Date statistice ale Grefei SecŃiilor privind răspunderea disciplinară a judecătorilor şi procurorilor pentru perioada 1
iulie – 1 octombrie 2015
Număr de sesizări Număr de acŃiuni
privind abateri
respinse
disciplinare înregistrate la
Grefa SecŃiilor
(în perioada de
referinŃă)

Număr de
acŃiuni disciplinare
admise*

Număr de
acŃiuni disciplinare aflate
în curs de
soluŃionare

Numărul
Numărul hotărârilor Numărul
hotărârilor în
CSM în materie
hotărârilor
materie disci- disciplinară con- modificate
plinară atacate firmate în recurs
în recurs**
cu recurs

Judecători

11

2

10

18

4

0

0

Procurori

2

0

1

5

2

0

0

În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2015, la Grefa Secțiilor din
cadrul CSM au fost înregistrate 13 sesizări, din care 11 vizândui pe judecători şi 2 pe procurori, iar SecŃiile în materie disciplinară au admis: SecŃia pentru judecători - 9 acŃiuni disciplinare,
respectiv o acŃiune disciplinară - SecŃia pentru procurori.

În perioada de referinŃă, SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a pronunțat 10 hotărâri de admitere a acțiunilor disciplinare, sancțiunile dispuse fiind:
1 sancțiune – avertisment;
5 sancțiuni – diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare
brute;
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2 sancțiuni - suspendarea din funcŃia de judecător;
1 sancțiune – excludere din magistratură
În perioada de referinŃă, SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a pronunțat o hotărâre de admitere a acțiunii
disciplinare, sancțiunile dispuse pentru cei 2 procurori vizaŃi
fiind:
suspendarea din funcŃie pe o perioadă de o lună, respectiv
avertisment.
4.2. Controale şi verificări realizate în cadrul InspecŃiei Judiciare în perioada 1 mai – 30 iunie 2015
Direcția de inspecție judiciară pentru judecători – controale dispuse, aprobate, efectuate sau aflate în curs de
efectuare:
1) Control la toate curŃile de apel şi instanŃele arondate, având ca obiectiv monitorizarea situațiilor în care instanŃele
judecătoreşti au constatat încetarea de drept a măsurii arestării
preventive la sfârşitul primului semestru al anului 2015;
2) Control la toate curŃile de apel şi instanŃele arondate
având ca obiectiv verificarea modalităŃii de aplicare a dispoziŃiilor legale vizând procedura de cameră preliminară şi unificarea
practicii administrative în această materie;
3) Control tematic la Curtea de Apel Oradea şi Tribunalul Bihor având ca obiect verificarea modului de remediere a
deficienŃelor constatate anterior de InspecŃia Judiciară prin raportul de controlul privind eficienŃa managerială şi modul de
îndeplinire a atribuŃiilor ce decurg din legi şi regulamente, de
către conducerile CurŃile de Apel Oradea şi Tribunalul Bihor
4) Control tematic la toate curŃile de apel (cu excepŃia
CurŃii Militare de Apel) având ca obiectiv verificarea respectării
dispoziŃiilor legale referitoare la punerea în executare a hotărârilor civile prin care s-au stabilit creanŃe a căror executare se face
din oficiu de către instanŃe şi identificarea practicii administrative
în materie
5) Control tematic la Curtea de Apel Piteşti şi instanŃele arondate având ca obiectiv verificarea modului de îndeplinire
de către judecătorii cu funcŃii de conducere a atribuŃiilor manageriale de planificare, organizare, coordonare, control-reglare,
precum şi respectarea obligaŃiilor prevăzute de legi şi regulamente, pentru a asigura buna funcŃionare a instanŃelor şi calitatea corespunzătoare a serviciului public
6) Control tematic având ca obiect identificarea practicii administrative şi judiciare în aplicarea de către judecătorii de supraveghere a privării de libertate.
Direcția de inspecție judiciară pentru procurori – controale dispuse, aprobate, efectuate sau aflate în curs de
efectuare:
1) Control privind verificarea eficienŃei manageriale şi
a modului de îndeplinire a atribuŃiilor ce decurg din legi şi
regulamente de către conducerea de către conducerea DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism - Structura Centrală şi a Serviciului Teritorial Suceava
(inclusiv Biroul Teritorial Botoşani)
2) Control tematic având ca obiect verificarea dosarelor penale instrumentate de către Parchetul de pe lângă Cur-
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tea de Apel Piteşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov precum şi a parparchetelor arondate acestora, în care au fost dispuse soluŃii
de netrimitere în judecată în anul 2014 şi trimestrul I/2015,
urmare a împlinirii termenului de prescripŃie a răspunderii
penale
3) Control tematic având ca obiect verificarea respectării de către procurori a dispoziŃiilor instanŃelor de judecată ori ale judecătorului de cameră preliminară în situaŃia
admiterii plângerii împotriva soluŃiei, conform art. 273 alin.
1 ind. 1 din vechiul Cod de procedură şi art. 335 alin. 5 din
noul Cod de procedură penală
4) Control tematic având ca obiect remedierea deficienŃelor constatate Ia Parchetul de pe lângă Judecătoria Sfântu
Gheorghe, Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Secuiesc şi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
5) Control privind verificarea modalităŃii de exercitare,
de către doamna prim procuror de la Parchetul de pe lângă
Judecătoria BistriŃa, a atribuŃiilor manageriale privind organizarea şi coordonarea eficientă a activităŃii, precum şi a
comportamentului şi comunicării, a asumării responsabilităților şi a aptitudinilor manageriale.
Avizat de: judecător Mirela STANCU, directorul DAERIP
procuror Flavian Popa, şef serviciu SAERI
Redactat de: Alina BĂRBULESCU, personal de specialitate
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, DAERIP

RAPORTUL PRIVIND STAREA JUSTIłIEI ÎN ANUL 2015
Judecător IOANA ROXANA PETCU,
DirecŃia Resurse Umane şi Organizare

„Pe parcursul anului 2015, exceptând instanŃele militare, la
nivelul întregii Ńări au funcŃionat un număr de 176 judecătorii,
42 de tribunale, 4 tribunale specializate, 15 curŃi de apel şi Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie care, împreună, au înregistrat un
volum total de activitate de 3.040.020 dosare (3.502.689 dosare
în anul 2014), ceea ce corespunde unei scăderi cu 13,21%
comparativ cu perioada anterioară.
Din totalitatea dosarelor înregistrate pe rolul instanŃelor naŃionale, au fost soluŃionate la nivel naŃional 2.237.221 cauze
(2.509.272 cauze în anul 2014), ceea ce reprezintă un procent
de soluŃionare de 73,59% (71,64% în 2014).
Nivelul stocurilor în anul 2015 a scăzut faŃă de anul 2014 cu
223.896 dosare, ceea ce reprezintă 18,23%.
Nivelul cauzelor nou intrate în anul 2015 a scăzut faŃă de
anul 2014 cu 238.773 dosare ceea ce corespunde unui procent
de 10,50%.
În anul 2015 numărul cauzelor soluŃionate a fost cu 99.298
cauze mai mic decât în anul 2011, ceea ce corespunde unui
procent de 4,25% şi cu 272.051 cauze mai mic decât în anul
2014, ceea ce reprezintă o scădere de 10,84%.
La nivelul instanŃei supreme, conform evidenŃelor Statis, a
fost înregistrat la nivelul anului 2015 un număr de 31.724 dosare de soluŃionat (35.893 dosare de soluŃionat în anul 2014).
Sub aspectul repartizării volumului de activitate pe secŃii, la
nivelul anului 2015 cel mai mare volum a înregistrat SecŃia de
contencios administrativ şi fiscal, 13.289 cauze (12.004 cauze
în 2014), urmată de SecŃia penală, cu 9.109 cauze (10.310
cauze în 2014), SecŃia a II-a Civilă cu 4.457 cauze (7616 cauze
în 2014) şi SecŃia a I-a Civilă cu 3.944 dosare (5364 cauze în
2014).
Din punct de vedere al cauzelor nou intrate, comparativ cu
anul 2014, SecŃia de contencios administrativ şi fiscal a înregistrat 5036 dosare (4736 dosare în 2014), SecŃia penală a înregistrat 4033 dosare (3737 dosare în 2014), SecŃia a II-a Civilă a
înregistrat 2570 dosare (3068 dosare în 2014) iar SecŃia a I-a
Civilă a înregistrat 2666 dosare (2957 dosare în 2014).
Sub aspectul stocurilor, comparativ cu anul 2014, SecŃia de
contencios administrativ şi fiscal a înregistrat 8.253 dosare
(7268 dosare în 2014), SecŃia penală a înregistrat 5.076 dosare
(6573 dosare în 2014), SecŃia a II-a Civilă a înregistrat 1.887
dosare (4548 dosare în 2014) iar SecŃia a I-a Civilă a înregistrat
1.278 dosare (2407dosare în 2014).
În ceea ce priveşte SecŃia penală, SecŃia a II-a civilă şi SecŃia I civilă, la nivelul anului 2015, s-a înregistrat o scădere ac-

centuată a stocurilor de dosare faŃă de anul 2014, în timp ce la
SecŃia de contencios administrativ şi fiscal se constată o creştere a socului de dosare. Există şi posibilitatea ca aceste stocuri
în creştere să fie cauzate de neînchiderea informatică a unor
dosare.
Completul de 5 judecători a avut de soluŃionat în anul 2015
un volum de activitate de 161 cauze (510 cauze în anul 2014).
Completul de 9 judecători a înregistrat spre soluŃionare conform evidenŃelor Ecris un număr de 19 dosare (22 dosare în
2014).
Din cele 31.724 dosare de soluŃionat la nivelul instanŃei supreme, au fost soluŃionate 12.634 dosare, ceea ce reprezintă un
procent de 39,82%.
În perioada de referinŃă, volumul de activitate al celor 15
curŃi de apel a fost de 233.157 cauze (290.977 cauze în 2014)
ceea ce reprezintă o scădere cu 57.820 cauze (19,87% faŃă de
perioada anterioară).
În raport cu anul 2014, în anul 2015 se constată o scădere a
numărului de cauze nou intrate cu 36.532, ceea ce reprezintă o
scădere cu 18%, în timp ce nivelul stocurilor a scăzut cu 21.288
cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 23%.
Se remarcă, la fel ca şi în anii anteriori, unele curŃi de apel
cu un număr foarte mare de cauze de soluŃionat comparativ cu
celelalte, şi anume Curtea de Apel Bucureşti cu 62.960 cauze
(66.983 cauze în 2014), Curtea de Apel Craiova cu 22.178 cauze (25.795 cauze în 2014), Curtea de Apel Cluj cu 20.246 cauze
(24.120 cauze în 2014) şi Curtea de Apel Timişoara cu 18.747
cauze (25.989 cauze în 2014).
La polul opus se află Curtea de Apel Târgu Mureş care a înregistrat la nivelul anului 2015 un volum de activitate de 6.627
dosare (11.770 cauze în 2014), Curtea de Apel Braşov 7.371
dosare (9.027 cauze în 2014) şi Curtea de Apel ConstanŃa cu
un volum de activitate de 9.789 dosare (10.547 dosare în 2014).
Din cele 233.157 cauze înregistrate pe rolul curŃilor de apel
în cursul anului 2015, au fost soluŃionate 180.941 cauze, reprezentând 77,6% (74,51% în anul 2014), rămânând totodată un
stoc de 52.216 dosare de soluŃionat, ce se vor reporta spre
soluŃionare în anul 2016.
În materia contenciosului administrativ şi fiscal, numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost de 50.422 dosare (88.629
dosare în 2014 şi 131.548 dosare în 2013). Ponderea materiei
contenciosului administrativ şi fiscal în totalul cauzelor nou intrate la curŃile de apel este de 31,04% (45% în anul 2014).
Numărul de cauze nou intrate în materie civilă a fost de
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11.335 dosare (12.702 în anul 2014) iar în litigiile cu profesioniştii de 7.899 dosare (6740 în anul 2014).
În materie penală, numărul cauzelor nou intrate la curŃile de
apel în anul 2015 a fost de 40.775 dosare (39.930 dosare în
2014, 36.559 dosare în 2013). Ponderea cauzelor nou intrate în
materie penală în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în
2015 a fost de 25,10%.
În materia litigii de muncă, numărul cauzelor nou intrate la
curŃile de apel în anul 2015 a fost de 26.786 dosare (22.768
dosare în 2014, 45.662 dosare în 2013). Ponderea cauzelor nou
intrate în materia litigii de muncă în totalul cauzelor intrate la
curŃile de apel în 2015 a fost de 16,5%.
În materia insolvenŃei (faliment), numărul cauzelor nou intrate la curŃile de apel în anul 2015 a fost de 14.794 dosare
(15.124 dosare în 2014, 14.895 dosare în 2013). Ponderea
cauzelor nou intrate în materia insolvenŃei în totalul cauzelor
intrate la curŃile de apel în 2015 a fost de 9,1%.
În materie civilă, numărul cauzelor nou intrate la curŃile de
apel în anul 2015 a fost de 11.335 dosare (12.678 dosare în
2014, 16.810 dosare în 2013). Ponderea cauzelor nou intrate în
materie civilă în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în 2015
a fost de 7%.
La nivelul celor 46 de tribunale civile, a fost înregistrat un
număr de 780.778 cauze de soluŃionat, în scădere comparativ
cu anul anterior.
În anul 2015 se înregistrează o scădere comparativ cu perioada anterioară a cauzelor de soluŃionat cu 93.269 cauze, ceea
ce reprezintă 10,67%.
Comparativ cu anul 2014 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 65.728 dosare, ceea ce reprezintă o scădere de 17,34%,
în timp ce numărul dosarelor nou intrate a scăzut şi el cu 27.541
dosare, ceea ce reprezintă o scădere de 5,56%.
Raportat la volumul de activitate al tribunalelor, în anul 2015
au fost 4 tribunale cu un volum situat sub 5000 de cauze, 12
tribunale cu un volum cuprins între 5.000 - 10.000 cauze, 10
tribunale cu un volum cuprins între 10.000 - 15.000 cauze, 12
tribunale cu un volum cuprins între 15.000 - 20.000 cauze, 4
tribunale cu un volum cuprins între 20.000 - 30.000 cauze şi 4
tribunale cu un volum de peste 30.000 cauze .
Există o scădere a numărului tribunalelor cu un volum de
activitate între 20.000 şi 30.000 de dosare, de la 11 instanŃe în
2014, la numai 4 instanŃe în acest an şi o scădere a numărului
de tribunale cu un volum mai mare de 30.000 dosare de la 5
instanŃe la 4 instanŃe, coroborat cu o creştere a numărului tribunalelor cu un volum de activitate sub 5.000 dosare.
Se evidenŃiază 4 tribunale cu un volum de activitate excesiv
de mare comparativ cu toate celelalte, şi anume Tribunalul Bucureşti cu un număr de 156.273 cauze de soluŃionat (153.217
cauze în 2014), Tribunalul Bihor cu 31.034 cauze (33.431 cauze
în 2014), Tribunalul Dolj cu 30.737 cauze (33.667 cauze în
2014), Tribunalul Iaşi cu 30.566 (33.354 în 2014).
InstanŃele cu volum redus de activitate (sub 5.000 de dosare) sunt: Tribunalul pentru minori şi familie BRASOV cu 1302
dosare (1410 dosare în 2014), Tribunalul Specializat ARGEŞ cu
3336 dosare (3717 dosare în 2014), Tribunalul COVASNA cu
4427 dosare (4537 dosare în 2014) şi Tribunalul Specializat
Mureş cu 4934 dosare (5.644 în 2014).
Din cele 780.778 cauze rulate în anul 2015, a fost soluŃionat
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un număr de 535.902 dosare ceea ce reprezintă un procent de
68,64%, rămânând un stoc de 244.876 dosare ce se va reporta
în anul 2016.
În ceea ce priveşte evoluŃia pe materii, se observă faptul că,
în materie penală, numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a
fost de 75.127 dosare (87.441dosare în 2014 şi 63.669 dosare
în 2013), în scădere cu 14,08% comparativ cu anul anterior, aşa
cum se poate vedea şi din graficul de mai jos.
Ponderea cauzelor penale nou intrate în totalul cauzelor nou
intrate la tribunale a fost în anul 2015 de 16,05% (18% în anul
2014 şi 11% în anul 2013).
În materia contenciosului administrativ şi fiscal, în anul 2015
numărul cauzelor nou intrate a fost de 115.694 dosare, cu
10.026 dosare mai puŃin decât în 2014 ceea ce reprezintă o
scădere cu 7,97%.
Ponderea numărului de cauze nou intrate în contencios administrativ şi fiscal în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a
fost de 25%.
În materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, numărul
cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost de 75.686 dosare
(78.292 dosare în 2014), cu 2.606 dosare mai puŃin decât în
2014, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,33%. Ponderea numărului de cauze nou intrate în materia Litigiilor de muncă şi Asigurărilor sociale în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a fost de
16,19%.
În materia Faliment, volumul cauzelor nou intrate la tribunale în anul 2015 a fost de 36.907 dosare (46.056 dosare în
2014). Scăderea înregistrată în anul 2015 faŃă de anul 2014
este cu 9.149 dosare, ceea ce reprezintă un procent cu 19,86%.
În totalul cauzelor nou intrate la tribunale în anul 2015, litigiile
privind falimentul ocupă un procent de 7,89%.
Tribunalele specializate au înregistrat un volum de activitate
în anul 2015 de 17.172 cauze faŃă de 17.979 cauze în 2014. Din
cele 17.172 cauze de soluŃionat la nivelul tribunalelor specializate, au fost soluŃionate 10.234 dosare reprezentând 59,6%, rămânând în stoc 6.938 cauze de soluŃionat.
La nivelul judecătoriilor, a fost înregistrat în cursul perioadei de referinŃă un volum total de activitate de 1.994.361 cauze
(2.301.772 cauze în 2014), cuprinzând dosarele rulate, adică
stocul existent la 31 decembrie 2014, la care se adaugă dosarele nou intrate pe parcursul anului 2015.
FaŃă de anul 2014, volumul de activitate la nivelul judecătoriilor a scăzut cu 307.411 cauze ceea ce reprezintă 13,36%
(faŃă de anul 2011 a crescut cu 52.360 cauze ceea ce reprezintă o creştere cu 2,7%).
Comparativ cu anul 2014 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 132.569 dosare ceea ce reprezintă 18,02% în timp ce
numărul dosarelor nou intrate a scăzut cu 174.842 dosare ceea
ce reprezintă o scădere cu 11,16%.
În funcŃie de volumul de activitate, în anul 2015 au existat
42 de instanŃe cu volum situat sub 3.000 cauze, 48 de instanŃe
cu volum cuprins între 3.000 - 5.000 cauze, 39 de instanŃe cu
volum cuprins între 5.000-10.000 cauze, 12 instanŃe cu volum
cuprins între 10.000-15.000 cauze – 12, 7 instanŃe cu volum
cuprins între 15.000-20.000 cauze, 11 instanŃe cu volum cuprins
între 20.000-30.000 cauze, 11 instanŃe cu un volum cuprins
intre 30.000-50.000 cauze şi 6 instanŃe cu un volum de peste
50.000 de cauze.

Numărul instanŃelor cu volum de activitate cuprins între
30.000 şi 50.000 a rămas constant la 11 instanŃe iar cele cu un
volum cuprins între 50.000 şi 100.000 a scăzut de la 8 la 5 instanŃe. De asemenea se constată că numărul instanŃelor cu
volum mai mare de 100.000 dosare a scăzut în anul 2015 la o
singură instanŃă (Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti). În anul
2014, cele două instanŃe aflate în această situaŃie erau Judecătoriile Sector 2 şi Sector 3 Bucureşti.
Judecătoriile care au înregistrat un volum de activitate sub
1500 dosare sunt: Judecătoria Târgu Lăpuş (1028), Judecătoria
Dragomireşti (1046), Judecătoria Întorsura Buzăului (1053),
Judecătoria Baia de Aramă (1134), Judecătoria Răducăneni
(1262) şi Judecătoria Făget (1333).
Dintre cele 1.994.361 cauze rulate în cursul anul 2015 a fost
soluŃionat un număr de 1.507.744 dosare, ceea ce reprezintă
75,6% (74,06% în anul 2014).
În consecinŃă, în perioada de referinŃă, a rămas un stoc de
486.617 dosare (735.612 dosare în 2014), stoc ce va fi preluat
în anul 2016.
La nivelul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, încărcătura
pe schemă pentru anul 2015 a fost determinată la 604 cauze
(892 cauze în 2014), iar cea pe judecător la 716 cauze (989
cauze în 2014).
La nivelul curŃilor de apel, în anul 2015, s-a înregistrat o
încărcătură medie pe judecător de 675 cauze (945 cauze în
2014) şi o încărcătură medie pe schemă de 625 dosare (882
dosare în 2014). Comparativ cu anul 2014, încărcătura pe judecător s-a micşorat cu 270 de cauze ceea ce reprezintă o scădere cu 28,57% iar cea pe schemă s-a micşorat cu 257 cauze
ceea ce reprezintă o scădere cu 29,14%.
Sub aspectul încărcăturii pe judecător, prima poziŃie a fost
ocupată de Curtea de Apel Cluj cu 908 dosare pe judecător
(1197 dosare pe judecător în 2014) urmată de Curtea de Apel
Timişoara cu 824 dosare pe judecător (1282 dosare pe judecător în 2014), Curtea de Apel Oradea cu 809 dosare pe judecător
(dosare pe judecător în 2014), Curtea de Apel Bacău cu 798
dosare pe judecător (dosare pe judecător în 2014) şi Curtea de
Apel Bucureşti cu 786 dosare pe judecător (934 dosare pe judecător în 2014).
Cel mai mic nivel de cauze pe judecător l-a înregistrat Curtea de Apel Braşov cu 459 cauze pe judecător, urmată de Curtea de Apel GalaŃi cu 502 dosare pe judecător.
În ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, în anul 2015,
prima poziŃie este ocupată de Curtea de Apel Cluj cu 860 dosare pe schemă (1133 dosare pe schemă în 2014), Curtea de
Apel Timişoara cu 794 dosare pe schemă (1235 dosare în
2014), urmată de Curtea de Apel Bacău cu 750 dosare pe
schemă (dosare în 2014) şi Curtea de Apel Bucureşti cu 681
dosare pe schemă (dosare în 2014).
Cea mai mică încărcătură pe schemă a înregistrat-o, ca şi în
cazul încărcăturii pe judecător, Curtea de Apel Braşov cu 434
dosare pe schemă (599 dosare în 2014).
La nivelul tribunalelor, s-a înregistrat o încărcătură medie/judecător de 791 cauze (918 cauze în 2014) şi o încărcătură
a cauzelor/schemă de 710 cauze (819 cauze în 2014). Încărcătura medie pe judecător în anul 2015 a scăzut cu 127 cauze pe
judecător ceea ce reprezintă 13,83% faŃă de anul 2014, iar încărcătura pe schemă în anul 2015 a scăzut cu 109 cauze pe

judecător ceea ce reprezintă o scădere cu 13,31% faŃă de anul
2014.
InstanŃele care au înregistrat cea mai mare încărcătură pe
judecător în anul 2015 sunt: Tribunalul Ilfov (2207 dosare/judecător), Tribunalul Bihor (1493 dosare/judecător) şi Tribunalul Prahova (1336 dosare/judecător).
Printre instanŃele cu încărcătură redusă pe judecător se remarcă Tribunalul Covasna cu 428 cauze/judecător, Tribunalul
IalomiŃa care a înregistrat un număr de 450 cauze/judecător şi
Tribunalul Călăraşi cu 468 cauze/judecător.
De asemenea, în ceea ce priveşte încărcătura pe schemă,
în anul 2015, prima poziŃie este ocupată de Tribunalul Ilfov cu
1366 dosare pe schemă (1.680 dosare în 2014), urmat de Tribunalul Bihor cu 1225 dosare pe schemă (1.321 dosare în
2014) şi Tribunalul Prahova cu 1010 dosare pe schemă (1.218
dosare în 2014).
Cea mai mică încărcătură pe schemă a înregistrat-o Tribunalul Covasna cu 399 dosare pe schemă urmat de Tribunalul
IalomiŃa cu 400 dosare pe schemă şi Tribunalul Călăraşi cu 416
dosare pe schemă.
La nivelul judecătoriilor, în perioada de referinŃă s-a înregistrat o încărcătură medie a cauzelor pe schemă de 917 cauze
(1061 cauze în 2014) şi o încărcătură pe judecător de 1.060
cauze (1.207 cauze în 2014).
Comparativ cu anul 2014 încărcătura pe judecător a scăzut
cu 147 dosare, ceea ce reprezintă o scădere cu 12,18% iar
încărcătura pe schemă a scăzut cu 144 dosare, ceea ce reprezintă 13,57%.
Printre instanŃele ce au înregistrat în anul 2015 o încărcătură excesivă pe judecător sunt următoarele: Judecătoria Sectorul
1 Bucureşti (2724 dosare/judecător), Judecătoria Sectorul 2
Bucureşti (2373 dosare /judecător), Judecătoria ÎnsurăŃei (1894
dosare/judecător), Judecătoria Moreni (1871 dosare/judecător),
Judecătoria TopliŃa (1831 dosare/judecător) şi Judecătoria
Giurgiu (1816 dosare/judecător).
În ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, în anul 2015, sau evidenŃiat aproximativ aceleaşi instanŃe ca la încărcătura pe
judecător.
Cea mai mică încărcătură pe judecător cât şi pe schemă s-a
înregistrat la Judecătoriile Răducăneni, Făget, Întorsura Buzăului, Turnu Măgurele, Baia de Aramă şi Balş.
Prin Hotărârea nr. 694/22.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost numiŃi în funcŃia de judecător stagiar un număr de 101 auditori de justiŃie – promoŃia 2015.
În perioada 30 iunie - 15 octombrie 2015 s-a desfăşurat concursul de admitere în magistratură, organizat în condiŃiile art. 33
alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i-au fost alocate 28 de posturi de judecător. După finalizarea acestui concurs, s-au ocupat, începând cu
data de 09.12.2015, 28 de posturi de judecător la judecătorii.
În anul 2015, au fost eliberate din funcŃia de procuror şi numite în funcŃia de judecător, la cerere, 2 persoane, în temeiul
art. 61 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. De asemenea, în 2015 au fost numiŃi în
funcŃia de judecător candidaŃii care au promovat examenul de
capacitate organizat în perioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014,
printre aceştia regăsindu-se şi 18 procurori care au optat pentru
funcŃia de judecător.
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La data de 18.12.2015, cei 100 judecători stagiari şi 90 de
procurori stagiari care au promovat examenul de capacitate
organizat în perioada 3 iulie - 5 noiembrie 2015 şi-au exercitat,
în ordinea mediilor obŃinute, dreptul de alegere a posturilor, un
număr de 9 procurori stagiari optând pentru ocuparea unui post
de judecător.
În anul 2015 a fost reîncadrată în funcŃia de judecător o persoană, în temeiul art. 83 alin. (3)6 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..
În acord cu datele prezentate mai sus, urmare a procedurilor derulate în anul 2015 au fost numite în funcŃia de judecător
150 de persoane.
Prin urmare, la începutul anului 20167, din totalul de 4724
posturi din schemele instanŃelor, sunt ocupate 4507 posturi şi
vacante 217 (din care 103 posturi de execuŃie şi 114 funcŃii de
conducere).
Din totalul judecătorilor în funcŃie, cu luarea în calcul inclusiv
a acelor judecători care ocupă pe perioadă nedeterminată posturi temporar vacante în condiŃiile art. 1341 din Legea nr.
304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
3404 (73,87%) sunt femei şi 1204 (26,13%) sunt bărbaŃi.
În anul 2015, au fost eliberate din funcŃia de judecător
104 persoane, după cum urmează: 86 de persoane, prin pensionare; 7 persoane, prin demisie; 4 persoane, ca urmare a numirii în funcŃia de procuror; 4 persoane, ca urmare a condamnării
definitive; 3 persoane, în temeiul art. 83 alin. 1 teza finală din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Totodată, în cursul acestui an s-a vacantat un post ca urmare a decesului unui judecător.
La sfârşitul anului 2015, un număr de 425 de judecători de
la curŃile de apel şi instanŃele aflate în circumscripŃia teritorială a
acestora (cu excepŃia CurŃii Militare de Apel şi a instanŃelor din
subordine) la care se adaugă încă 35 judecători de la Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie îndeplineau condiŃiile legale de pensionare.
În anul 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
acordat aviz anual pentru menŃinerea în funcŃie a 22 de judecători, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
În vederea echilibrării volumului de activitate pe judecător, la
fel ca în anii anteriori, şi în cursul anului 2015 au fost redistribuite 2 posturi de execuŃie între tribunale şi 36 de posturi între
judecătorii.
În acelaşi scop al echilibrării volumului de activitate, prin Hotărârea nr. 958/22.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre de Guvern pentru
modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripŃiilor
unor judecătorii şi ale parchetelor de pe lângă aceste judecătorii, în ceea ce priveşte unele instanŃe din circumscripŃia CurŃii de
Apel Cluj.
Prin H.G. nr. 486/30.06.2015, a fost suplimentat numărul
maxim de posturi prevăzut pentru instanŃele judecătoreşti cu 20
Care vizează reîncadrarea în funcŃia de judecător a foştilor judecători eliberaŃi
din funcŃie prin pensionare
7 SituaŃia are în vedere decretele de eliberare din funcŃia de judecător publicate
în Monitorul Oficial al României până la finele anului 2015, cu luarea în calcul
inclusiv a eliberărilor din funcŃie dispuse până la data de 31.12.2015, dar care îşi
produc efectele cu o dată ulterioară celei de 01.01.2016.
6
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de posturi de judecător şi 70 de posturi de personal auxiliar de
specialitate. Prin Hotărârea nr. 1139/2015, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru distribuirea posturilor de judecător, astfel: 7 posturi la judecătorii (alocate către 7 judecătorii), 5 posturi la tribunale (alocate către 5
tribunale) şi 8 posturi la curŃile de apel (alocate către 8 curŃi de
apel).
De asemenea, prin Hotărârea nr. 1178/2015 a Plenului, s-a
acordat aviz conform şi pentru distribuirea pe instanŃe a celor 70
de posturi de personal auxiliar de specialitate, după cum urmează: 37 de posturi la judecătorii (alocate către 29 de judecătorii), 25 de posturi la tribunale (alocate către 16 tribunale) şi 8
posturi la curŃile de apel (alocate către 8 curŃi de apel).
În perioada de referinŃă, au fost analizate de SecŃia pentru
judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 606 cereri de
transfer ale judecătorilor din care 252 au fost admise, 323 au
fost respinse şi s-au înregistrat 31 de renunŃări la soluŃionarea
cererilor de transfer. Distinct de acestea, SecŃia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus 11 transferuri,
în cazul judecătorilor numiŃi în funcŃii de conducere la alte instanŃe decât cele la care au funcŃionat şi 20 de transferuri în
cazul revenirii judecătorilor la instanŃele de la care provin sau la
alte instanŃe la care au dreptul să funcŃioneze, la momentul
încetării mandatului funcŃiei de conducere, în conformitate cu
art. 51 alin. (1) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, în cursul anului 2015, au fost formulate şi analizate de SecŃia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii un număr de 58 de cereri de detaşare ale judecătorilor, atât
în cadrul sistemului, cât şi la alte instituŃii sau autorităŃi publice,
din care 31 de solicitări de detaşare au fost admise, 24 de solicitări au fost respinse, în cazul a 2 cereri s-a luat act de neprezentarea magistraŃilor la interviurile comisiei; în cazul unei
solicitări de detaşare titularul a renunŃat la soluŃionarea cererii.
De asemenea, s-a dispus prelungirea detaşării în cazul unui
număr de 10 judecători şi încetarea detaşării într-o situaŃie.
În urma concursului de promovare efectivă şi pe loc în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi procurorilor organizat la data de
29 martie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
dispus promovarea efectivă a 74 de judecători (56 de judecători la tribunale şi 18 judecători la curŃile de apel), precum şi
promovarea pe loc a 164 de judecători (dintre care 61 judecători au obŃinut gradul de curte de apel şi 103 judecători pe cel
corespunzător tribunalului).
Ulterior, prin valorificarea rezultatelor acestui concurs, s-a
dispus promovarea a încă 29 de judecători (12 la curŃile de apel
şi 17 la tribunale).
Raportat la datele prezentate, rezultă că la curŃile de apel
gradul de ocupare a posturilor scoase la concurs a fost de
100%, iar la tribunale a fost de 89% (comparativ, în anul 2014,
procentul de ocupare a posturilor a fost de 100% la curŃile de
apel şi 59% la tribunale). În cazul promovării pe loc, gradul de
ocupare a fost de 100% la ambele grade de jurisdicŃie.
În urma concursul de promovare în funcŃia de judecător la
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie pentru ocuparea a 7 posturi
vacante de judecător (SecŃia penală – 3 posturi şi SecŃia de
contencios administrativ şi fiscal – 4 posturi desfăşurat în peri-

oada 5 ianuarie - 4 iunie 2015, Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii a dispus promovarea în funcŃia de judecător la
instanŃa supremă a 4 persoane (3 judecători la SecŃia de contencios administrativ şi fiscal şi un judecător la SecŃia penală).
Prin urmare, gradul de ocupare a posturilor a fost de 57%,
faŃă de 62,5% în anul precedent.
În perioada 27 martie – 24 iunie 2015 s-a desfăşurat concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curŃile de apel, tribunale, judecătorii,
precum şi la parchetele de pe lângă acestea, pentru ocuparea a
100 funcŃii vacante de preşedinte şi vicepreşedinte la curŃi
de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii. După
finalizarea acestui concurs, s-au ocupat 49 de funcŃii de conducere.
Cel de-al doilea concurs/examen pentru numirea în funcŃii
de conducere s-a desfăşurat în perioada 18 septembrie - 16
decembrie 2015, pentru ocuparea unui număr de 120 funcŃii
vacante de preşedinte şi vicepreşedinte la curŃi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii. Urmare a acestui concurs/examen, s-au ocupat, începând cu data de 1 ianuarie
2016, 72 de funcŃii de conducere.
Pe baza datelor prezentate anterior rezultă că la concursul
organizat în prima parte a anului 2015 gradul de ocupare a fost
de 49%, iar cel de-al doilea concurs acest grad a fost de 60%.
În cursul anului 2015, SecŃia pentru judecători a numit 101
judecători în funcŃii de preşedinte de secŃie la judecătorii, tribunale şi curŃile de apel.
De asemenea, potrivit art. 53 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cursul anului
2015 au fost numiŃi doi judecători în funcŃii de preşedinte de
secŃie la instanŃa supremă, respectiv în funcŃia de preşedinte al
SecŃiei penale şi în funcŃia de preşedinte al SecŃiei de contencios administrativ şi fiscal.
În cursul anului 2015, SecŃia pentru judecători a admis 102
solicitări de delegare în funcŃii de conducere, 107 prelungiri de
delegare în aceste funcŃii şi a dispus încetarea delegării în alte
64 de situaŃii. Totodată, SecŃia pentru judecători a hotărât respingerea unei solicitări de delegare în funcŃii de conducere.
În 2015 au fost ocupate, prin concurs, următoarele funcŃii:
magistrat-asistent şef la SecŃia I civilă a Înaltei CurŃi de CasaŃie
şi JustiŃie, prim-magistrat-asistent, magistrat-asistent şef la SecŃia a II-a civilă.
După finalizarea concursului organizat în perioada 25 august - 23 noiembrie 2015 pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de magistrat-asistent, prin Hotărârea nr. 1051/17.12.2015
a SecŃiei pentru judecători s-a dispus numirea în funcŃia de magistrat-asistent a 14 candidaŃi declaraŃi admişi, începând cu data
de 01.01.2016.
Urmare a intrărilor şi ieşirilor de personal intervenite în cursul anului 2015, la data de 1 ianuarie 2016 vor fi ocupate 115
posturi de magistrat-asistent şi vacante 8 posturi.
Potrivit datelor comunicate de curŃile de apel, la sfârşitul
anului 2015, în statele de funcŃii şi de personal ale instanŃelor
erau prevăzute posturi de grefier, din care 7481 de posturi erau
ocupate, iar 91 vacante. Ponderea posturilor de grefier cu studii
superioare în numărul total al posturilor de grefier existent în
statele de funcŃii şi de personal ale instanŃelor, calculată ca
medie naŃională, a fost de 66,22%.

În cursul anului 2015, la nivelul curŃilor de apel au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de grefier,
toate cele 120 de posturi scoase la concurs fiind ocupate.
Datele comunicate de curŃile de apel relevă faptul că, la
sfârşitul anului 2015 un număr de 67 de grefieri îndeplineau
condiŃiile legale de pensionare, dintre care 12 grefieri la nivelul
curŃilor de apel, 17 grefieri la nivelul tribunalelor şi 38 de grefieri
la nivelul judecătoriilor.
Din datele furnizate de curŃile de apel rezultă că, în cursul
anului 2015 au fost aplicate 51 de sancŃiuni disciplinare personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanŃelor judecătoreşti, din care 20 de sancŃiuni constând în avertisment, 26 de
sancŃiuni constând în reducerea drepturilor salariale, 1 sancŃiune constând în retrogradarea în grad/treaptă profesională, 1
sancŃiune constând în mutarea disciplinară la altă instanŃă şi 3
sancŃiuni constând în excluderea din profesie.
Totodată, instanŃele au comunicat că, în perioada de referinŃă, 3 persoane aparŃinând categoriei personalului auxiliar de
specialitate al instanŃelor judecătoreşti au fost trimise în judecată pentru fapte aflate în legătură cu exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu şi 2 persoane au fost condamnate definitiv pentru astfel de
fapte.
Din perspectiva indicatorilor de eficienŃă stabiliŃi prin Hotărârea nr. 1305/2014 a SecŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, la gradul „foarte eficient” se încadrează
următoarele instanŃe: Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Iaşi,
Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel
Ploieşti, Curtea de Apel Suceava şi Curtea de Apel Timişoara.
Nu există nici o curte de apel cu gradul „satisfăcător” sau „ineficient”.
La nivelul tribunalelor, la gradul „foarte eficient” se încadrează următoarele instanŃe: Tribunalul Buzău, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Dolj, Tribunalul Gorj, Tribunalul IalomiŃa,
Tribunalul MehedinŃi, Tribunalul pentru minori şi familie Braşov,
Tribunalul Suceava şi Tribunalul Vâlcea. De asemenea, la gradul „satisfăcător” se încadrează Tribunalele Bihor, Tribunalul
Specializat Argeş, Tribunalul Militar Teritorial Bucureşti, Tribunalul NeamŃ. La gradul “ineficient” nu se încadrează niciun tribunal.
În ceea ce priveşte judecătoriile, la gradul „foarte eficient” se
încadrează 69 de instanŃe, la gradul „satisfăcător” se încadrează 13 judecătorii. La gradul „ineficient” nu se încadrează nici o
instanŃă.
În anul 2015 au fost efectuate verificări de management la
nivelul a 2 curŃi de apel: Curtea Militară de Apel şi Curtea de
Apel Piteşti. Constatările acestor controale au conturat concluzia că instanŃele, în majoritatea lor, sunt organizate corespunzător, asigurându-se buna funcŃionare a justiŃiei ca serviciu public.
Ponderea bugetului instanŃelor din bugetul MJ s-a aflat
în trend ascendent până în anul 2015, la alocarea fondurilor
bugetare pentru instanŃe s-a avut în vedere Planul de acŃiuni
aferent Strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar 20152020, aprobată în decembrie 2014 prin HG. nr. 1155 din 23.12.
2014.
Din fondurile alocate pentru anul 2015 a fost asigurată finanŃarea posturilor ocupate la data de 31 decembrie 2014, precum şi posturile ocupate în anul 2015, după cum urmează: 101
de judecători din promoŃia 2015 a INM şi, la finele anului, 53 de

17

DOCUMENTE STRATEGICE
grefieri absolvenŃi ai SNG şi 28 de judecători numiŃi conform art.
33 din Legea nr. 303/2004. De asemenea, au fost alocate fonduri şi pentru: promovările pe loc a unui număr de 164 de judecători; promovări în grad/treaptă ale funcŃionarilor publici şi
personalului contractual, promovări în treaptă/grad profesional
pentru personalul auxiliar de specialitate, precum şi pentru achitarea tranşelor din hotărârile judecătoreşti aferente anului 2016.
Creditele bugetare alocate instanŃelor judecătoreşti pentru
cheltuielile cu bunuri şi servicii în anul 2015 au înregistrat o
creştere faŃă de anul precedent, fiind suplimentate cu suma de
8.709 mii lei pentru asigurarea funcŃionării in condiŃii normale a
instanŃelor judecătoreşti.
La cheltuieli de capital au fost alocate fonduri in anul 2015
atât pentru obiectivele de investiŃii, cât şi pentru dotarea cu
echipamente IT (software, hardware).
Dinamica fondurilor alocate de la bugetul de stat în perioada
2013-2015 reflectă o diminuare continuă până în anul 2015,
când s-a înregistrat o creştere faŃă de anul precedent cu 6.128
mii lei.
Fondurile prevăzute în anul 2015 pentru reparaŃii capitale,
modernizări şi investiŃii au fost alocate pentru un număr de 23
de instanŃe, dintre acestea 3 având atât o componentă de finanŃare din fonduri externe rambursabile, cât şi o componentă de
finanŃare de la bugetul de stat şi 8 instanŃe având doar componentă din fonduri externe rambursabile. Majoritatea sediilor
deŃinute de instanŃe sunt deŃinute în proprietate şi, doar o mică
parte, cu chirie.
Din totalul de 202 sedii de instanŃă, la data de 31.12.2015
58 se aflau în stare foarte bună, 62 de sedii erau în stare bună,
52 de sedii într-o stare acceptabilă, 18 sedii în stare rea, 12
sedii în stare foarte rea.
În anul 2015, la nivelul întregii Ńări şi-au desfăşurat activitatea un număr de 176 de parchete pe lângă judecătorii, 42 parchete pe lângă tribunale, 1 parchet specializat pentru cauze cu
minori şi familie, 15 parchete pe lângă curŃile de apel şi parchetul de pe lângă instanŃa supremă. La nivelul tuturor unităŃilor de
parchet (inclusiv parchetele militare) s-a înregistrat un volum
total de activitate de 3.227.139 de lucrări, din care 1.832.463
dosare penale.
La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (cu excepŃia SecŃiei parchetelor militare), numărul
lucrărilor de soluŃionat s-a ridicat la 28912, în timp ce numărul
înregistrat al dosarelor de soluŃionat a fost de 1130. FaŃă de
anul 2014, numărul lucrărilor de soluŃionat a scăzut cu 6917
lucrări (cu 19%), în timp ce numărul cauzelor de soluŃionat a
scăzut cu 135 de dosare (11%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 459,
adică 41% din numărul dosarelor de soluŃionat.
În acelaşi timp, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie a înregistrat în anul 2015 un număr de 50.517 de lucrări şi 10.974 cauze
de soluŃionat. Comparativ cu anul 2014, numărul lucrărilor a
crescut cu 9466 de unităŃi (23%), în timp ce numărul dosarelor
de soluŃionat a crescut cu 1863 cauze (20%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 2656
de cauze (24% din totalul cauzelor de soluŃionat).
La nivelul DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, numărul lucrărilor de soluŃionat s-a ridicat la 85.573, iar cel al dosarelor la 22.025 de
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cauze. Comparativ cu anul 2014, numărul de lucrări a crescut
cu 11334 de lucrări (15%); în aceeaşi perioadă de timp, numărul
de cauze de soluŃionat a crescut cu 4010 (22%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 8280
(38% din numărul dosarelor de soluŃionat).
Cele 15 parchete de pe lângă curŃile de apel, au înregistrat spre soluŃionare în perioada de referinŃă un număr de
148293 de lucrări, dintre acestea 16711 constituind dosare penale, repartizate unui număr de 222 de procurori care au ocupat
efectiv schema.
În funcŃie de volumul dosarelor penale, în 2015 a existat o
singură unitate de parchet cu volum mai mic de 500 dosare, 8
unităŃi de parchet cu un volum cuprins între 500 şi 1.000 dosare:
8 şi 6 unităŃi cu un volum situat peste 1.000 dosare.
Parchetele cu cel mai mare volum de dosare înregistrat în
anul 2015 au fost Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu 2817 de dosare, având cu 110 dosare mai mult decât în
anul 2014 (rămânând pe prima poziŃie ca şi în anii anteriori),
urmat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara cu
1895 de dosare, cu 424 de cauze mai mult faŃă de anul precedent şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu
1573 de cauze, înregistrând şi acesta o creştere cu 112 dosare.
La polul opus s-au aflat Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Cluj-Napoca cu un număr de numai 490 de dosare, în
creştere totuşi faŃă de cele 372 de dosare din 2014 şi Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş cu 644 de cauze.
Din totalul celor 148293 lucrări de soluŃionat înregistrate la
aceste unităŃi de parchet în anul 2015, au fost soluŃionate un
număr de 133452, reprezentând o operativitate de 90%. În acelaşi timp, au fost înregistrate 16711 cauze penale de soluŃionat,
fiind soluŃionate un număr de 10765 de dosare (64%).
La nivelul celor 43 de parchete de pe lângă tribunale a
fost înregistrat un volum de activitate de 329811 de lucrări, din
care 79853 de dosare penale, repartizate unui număr de 536 de
procurori care au ocupat efectiv posturile existente în schema
parchetelor de la acest nivel.
În funcŃie de volumul de dosare penale, în 2015 au existat 8
parchete cu un volum situat sub 1.000 de dosare, 30 de unităŃi
cu un volum cuprins între 1.000 – 3.000 de dosare şi 5 unităŃi cu
un volum de peste 3.000 de dosare.
Cu un volum ridicat de activitate se remarcă, aşa cum s-a
întâmplat în ultimii ani, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a înregistrat în perioada de referinŃă un volum de
lucrări de 36547, dintre care 13221 de dosare penale, în scădere totuşi faŃă de anul anterior atât la capitolul lucrări, cu 7168 de
unităŃi, cât şi în ceea ce priveşte numărul de dosare, cu 1906
cauze. În ordine descrescătoare a volumului de activitate, prin
prisma numărului cauzelor penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost urmat de Parchetul de pe lângă Tribunalul
ConstanŃa cu 4830 de dosare şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi cu 4204 dosare (ambele în creştere la acest indicator şi păstrând neschimbată ierarhia de anul trecut).
Din totalul de 329811 lucrări de soluŃionat (dintre care
79853 de dosare penale) înregistrate la aceste unităŃi de parchet, au fost soluŃionate un număr de 271625 de lucrări (din
care 35836 de dosare penale). Procentul de soluŃionare a lucrărilor a fost determinat la 82%, iar cel al dosarelor la 45%, ambele procente ale operativităŃii fiind similare celor din 2014.

În perioada de referinŃă, la nivelul întregii Ńări au funcŃionat
un număr de 176 parchete pe lângă judecătorii, care au înregistrat un volum de activitate de 2573247 de lucrări de soluŃionat, din care 1697937 dosare, repartizate unui număr de 1.132
de procurori activi într-o schema de 1344 de posturi.
Volumul de activitate al acestor unităŃi a crescut în anul
2015 faŃă de anul precedent cu 57713 lucrări (creştere de 2%)
dar a scăzut cu 47000 de dosare penale (scădere de 2,7%).
În funcŃie de volumul de activitate, parchetele de pe lângă
judecătorii se pot clasifica astfel:64 de unităŃi cu volum mai mic
de 3.000 dosare: 35 de unităŃi cu volum cuprins între 3.000 –
5.000 dosare: 32 de unităŃi cu volum cuprins între 5.000 –
10.000 dosare, 19 unităŃi cu volum cuprins între 10.000 –
15.000 dosare, 6 unităŃi cu volum cuprins între 15.000 – 20.000
dosare, 7 unităŃi cu volum cuprins între 20.000 – 30.000 dosare
şi 13 unităŃi cu un volum de peste 30.000 dosare.
Din totalul de 2573247 lucrări de soluŃionat înregistrate la
aceste unităŃi de parchet, au fost soluŃionate un număr de
1428440 de lucrări, reprezentând aproximativ 55%, un procentaj
de soluŃionare mai bun cu 2 puncte procentuale decât acela al
anului trecut.
De asemenea, din cele 1697937 dosare penale de soluŃionat în anul 2015, au fost soluŃionate 584389 de cauze, reprezentând 34%, în scădere cu 1% faŃă de anul anterior.
În ceea ce priveşte Parchetele Militare, numărul lucrărilor
de soluŃionat în anul 2015 a fost de 10786, din care au fost soluŃionate 8146 (76%) prin participarea unui număr total de 57
procurori militari. De asemenea, numărul cauzelor de soluŃionat
a fost de 3833, fiind soluŃionate 2006 dosare (52%) prin participarea unui număr 57 de procurori militari care au lucrat efectiv
la instrumentarea acestor cauze penale.
La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de CasaŃie
şi JustiŃie, exceptând SecŃia Parchetelor Militare, numărul cauzelor de soluŃionat pe procuror a fost în perioada de referinŃă de
9 dosare raportat la 126 de posturi ocupate efectiv. În schimb,
dacă se ia în calcul doar numărul procurorilor care au participat
efectiv la soluŃionarea dosarelor penale şi care a fost de 40,
rezultă o încărcătură medie de 28 dosare pe procuror.
La nivelul DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, acest indicator sa situat la nivelul de 67 dosare pe procuror, iar la nivelul DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism la 83 de dosare pe procuror, cifre raportate la numărul
posturilor de procuror ocupate efectiv în aceste instituŃii. În mod
similar, dacă se Ńine cont doar de numărul procurorilor care au
lucrat efectiv la soluŃionarea dosarelor penale, va rezulta o încărcătură mai mare, de 95 de dosare pe procuror la D.N.A (raportată la cei 115 procurori care au instrumentat dosarele
penale) şi de 92 de cauze pe procuror la D.I.I.C.O.T. (raportată
pe acelaşi criteriu la 239 de procurori).
La nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel, s-a înregistrat o medie naŃională de 75 de dosare penale pe procuror,
raportată la numărul efectiv de procurori activi în 2015 şi de
131 de dosare pe procuror dacă volumul dosarelor de soluŃionat se raportează doar la numărul procurorilor ce au instrumentat efectiv dosare penale (dintr-un total de 232 de procuri
care activează la nivelul de parchet de curte de apel, doar
unui număr de 128 procurori li s-au încredinŃat dosare penale
spre soluŃionare).

În anul 2015, cea mai mare încărcătură de cauze pe procuror a fost înregistrată de Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Timişoara, cu un număr de 146 dosare penale pe procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu un
număr de 121 dosare penale pe procuror şi Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Bacău, cu un număr de 113 dosare penale pe procuror.
La încărcătura de cauze calculată strict pe procurorii care
au fost desemnaŃi să soluŃioneze dosare, media cea mai ridicată
a fost înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Timişoara, cu un număr de 316 cauze pe procuror, urmat de
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu o medie
de 225 de dosare şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
GalaŃi cu o medie de 158 de cauze.
La celălalt pol, s-au situat Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Cluj cu numai 32 de dosare penale pe procuror, Parchetul
de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş cu 50 de dosare pe
procuror şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu
56 de dosare penale pe procuror. Pe criteriul strict al numărului
de procurori care au instrumentat dosarele penale din 2015 cele
mai mici medii la dosare de soluŃionat s-au înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu numai 69 de dosare penale pe procuror, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu
Mureş cu 81 de cauze şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bucureşti cu 101 de dosare pe procuror.
În ipoteza în care la parchetele de pe lângă curŃile de apel
ar fi ocupate integral posturile vacante de procuror s-ar obŃine o
încărcătură medie de 66 de dosare pe procuror (aşa-numita
încărcătură pe schemă).
La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, a fost stabilită o
medie naŃională de 149 dosare penale pe procuror.
În anul 2015 s-au remarcat ca având cea mai mare încărcătură de dosare pe procuror, în raport cu media naŃională, următoarele unităŃi: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (o
medie de 358 de dosare), Parchetul de pe lângă Tribunalul
Harghita (301 dosare) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul
Ilfov (293 de dosare)
Încărcătura cea mai mică de dosare pe procuror a fost înregistrată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj (o medie de
58 de dosare), Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (66 de
dosare) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş (81 de
dosare pe procuror).
Pe criteriul numărului de procurori repartizaŃi efectiv la soluŃionarea dosarelor penale, la nivelul parchetelor de pe lângă
tribunale, în 2015, s-a înregistrat o medie naŃională de 221 de
dosare pe procuror. Cea mai mare medie calculată pe acest
criteriu a înregistrat-o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila
(627 de dosare pe procuror), urmat fiind de Parchetul de pe
lângă Tribunalul ConstanŃa (o medie de 439 de dosare) şi de
Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş (420 de dosare).
Cele mai mici medii, pe acelaşi mod de calcul, au fost la Parchetul de pe lângă Sălaj (o medie de 87 dosare), Parchetul de
pe lângă Tribunalul IalomiŃa (105 dosare) şi Parchetul de pe
lângă Tribunalul Caraş Severin (108 dosare).
Activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori
şi Familie Braşov a înregistrat o medie de 47 de dosare penale
pe procuror (93 de dosare fiind încărcătura reală), acest parchet
funcŃionând în continuare cu 2 procurori, dintr-o schemă de 2
procurori.
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La sfârşitul perioadei de referinŃă, la nivelul parchetelor de
pe lângă judecătorii, a fost stabilită o medie naŃională de dosare
penale de soluŃionat pe procuror de 1.500 de cauze.
În perioada de referinŃă, cea mai mare încărcătură pe procuror a înregistrat-o Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiul Secuiesc cu 3312 dosare penale pe procuror (explicabil prin
faptul că activează un singur procuror la o schema de 4 persoane) urmat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de
sus cu 2941 de cauze pe procuror la un grad de ocupare a
schemei de 50% (aici activează 2 procurori) şi, îndeaproape, de
Parchetele de pe lângă Judecătoriile Luduş, Săveni şi Gheorgheni, cu 2926, 2915 şi, respectiv, 2721 de dosare penale pe
procuror, ca rezultat imediat şi logic al gradului de ocupare a
schemei de doar 33% (la aceste ultime trei parchete activează
un singur procuror). Celelalte unităŃi care au depăşit nivelul de
2.500 de dosare pe procuror sunt Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 6 şi 2 din Bucureşti şi Parchetele de
pe lângă Judecătoria ConstanŃa şi Judecătoria Târgovişte.
De asemenea, alte 9 parchete de la acest nivel jurisdicŃional au
înregistrat în anul 2015 o încărcătură de dosare de soluŃionat pe
procuror situată între 2000 şi 2500 de cauze penale.
La polul opus, în perioada de referinŃă, au existat mai multe
parchete care au înregistrat o încărcătură de dosare de soluŃionat pe procuror situată cu mult sub media naŃională de dosare:
Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului – 219
dosare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte – 366 de
dosare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget – 408 dosare,
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sinaia – 473 dosare etc.
Încărcătura pe schemă a Parchetelor militare în raport de
numărul cauzelor s-a ridicat în anul 2015 la 41 de dosare, iar
încărcătura pe procuror la 67 de dosare .
Numărul lucrărilor soluŃionate în anul 2015 la nivelul tuturor
parchetelor, inclusiv la nivelul parchetelor militare, a fost de
1.959.391, în creştere faŃă de anul 2014 cu 72052 lucrări soluŃionate, în timp ce numărul dosarelor penale soluŃionate, inclusiv
la nivelul parchetelor militare, a fost de 644.391 de cauze (în
scădere cu 29791 de dosare soluŃionate) din care 42.749 prin
rechizitoriu (în creştere cu 17% faŃă de anul 2014) însemnând o
pondere de 7% din totalul cauzelor soluŃionate.
În acelaşi timp, numărul cauzelor rămase nesoluŃionate (fără cauzele cu autor neidentificat) a rămas aproape neschimbat
faŃă de anul 2014 (511.215 cauze în anul 2014 şi 510.505 cauze în anul 2015).
Numărul cauzelor cu autor neidentificat rămase nesoluŃionate a scăzut în anul 2015 la 584.889, fiind cu 2,2% mai mic faŃă
de cel din anul 2014 când au rămas nesoluŃionate 598.019 cauze cu autor necunoscut.
În procente, operativitatea înregistrată la nivelul tuturor parchetelor în anul 2015 a fost de 61% pentru lucrări, respectiv de
35% pentru dosare.
În anul 2015, numărul lucrărilor de soluŃionat la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a fost
de 28912, fiind soluŃionate 20029 lucrări, ceea ce reprezintă o
operativitate de 69%. Numărul dosarelor de soluŃionat a fost de
1130, fiind soluŃionate 459 de dosare dintre acestea, ceea ce se
transpune într-o operativitate de 40%.
În acelaşi mod, operativitatea D.N.A. este determinată la
64% pentru lucrări, respectiv la 24% pentru dosare. Cele două
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procente ale operativităŃii pentru D.I.I.C.O.T sunt de 76%, respectiv 38%.
În anul 2015, din totalul de 148293 de lucrări de soluŃionat
(din care 16711 dosare penale), parchetele de pe lângă curŃile
de apel au soluŃionat un număr de 133452 de lucrări (din care
10765 de dosare penale).
Procentual, operativitatea generală a fost de 90% în ceea
ce priveşte numărul de lucrări şi de 64% raportat la numărul de
dosare.
Sub aspectul procentului de soluŃionare a dosarelor, cea
mai mare operativitate a înregistrat-o Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Cluj cu 85%, urmat de Parchetul de pe lângă
Curtea de apel Bacău cu 84%. Operativitatea cea mai mică a
înregistrat-o Parchetul de pe lângă Curtea de apel Constanta, cu un procent de 43%.
Media naŃională a cauzelor penale soluŃionate la parchetele
de acest nivel în anul 2015 a fost de 48 de dosare pe procuror
şi de 84 de dosare soluŃionate pe procuror dacă se iau în calcul
doar procurorii care au lucrat efectiv la soluŃionarea cauzelor
penale.
Dintre cele 329811 de lucrări de soluŃionat în cursul anului
2015, au fost soluŃionate la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale un număr de 271625 de lucrări. De asemenea, din totalul de 79853 de dosare penale înregistrate, au fost soluŃionate
35836 de cauze.
În procente, operativitatea generală a fost determinată la
82% pentru lucrări, respectiv la 45% pentru dosare penale.
În ceea ce priveşte operativitatea calculată în raport cu numărul de dosare de soluŃionat, cea mai mare operativitate a
înregistrat-o Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov pentru
minori şi familie cu 75%, fiind însă un caz aparte dat fiind numărul cel mai mic de cauze pe procuror ce trebuiau soluŃionate
(47), urmat de Parchetele de pe lângă Tribunalele Vrancea şi
Botoşani, ambele cu 70%, iar cea mai mică operativitate a fost
înregistrată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti,
cu 20% şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov, cu 30%.
Media naŃională a cauzelor penale soluŃionate pe procuror,
înregistrată la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, a fost de
67 de dosare în anul 2015. Dacă aceasta se calculează Ńinând
cont de numărul real de procurori care au soluŃionat aceste
dosare, se va înregistra o medie de dosare soluŃionate pe procuror de 99 de cauze.
La nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, din cele
2573247 de lucrări de soluŃionat, în cursul anului 2015 au fost
soluŃionate un număr de 1428440. Din totalul lucrărilor, numărul
de dosare de soluŃionat a fost de 1697937, dintre acestea fiind
soluŃionate 584389 de cauze.
Procentual, operativitatea înregistrată a fost de 56% raportat
la numărul de lucrări, respectiv 34% raportat la numărul de dosare.
Sub aspectul numărului de dosare soluŃionate raportat la volumul de activitate, se remarcă având operativitatea cea mai
mare Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului
cu 66% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Podul Turcului
cu 65% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, cu
64%. La polul opus se află Parchetul de pe lângă Judecătoria
ConstanŃa, Parchetele de pe lângă Judecătoriile de Sector 2,3,4
şi 6 din Bucureşti, toate cu o operativitate sub 25% şi Parchetul

de pe lângă judecătoria Vişeu de Sus cu o operativitate de 15%.
Media naŃională înregistrată la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii şi referitoare la cauzele penale soluŃionate pe
procuror a fost de 516 de dosare.
Operativitatea la nivelul Parchetelor Militare s-a ridicat în
anul 2015 la 76% în ceea ce priveşte numărul de lucrări soluŃionate şi la 52% în ceea ce priveşte numărul de dosare penale.
La data de 01.01.2015, la nivelul parchetelor, din totalul de
2902 posturi de procuror, erau ocupate 2559 posturi de procuror
şi vacante 383 de posturi, din care 162 erau corespunzătoare
funcŃiilor de execuŃie, iar 221 funcŃiilor de conducere.
MenŃionăm că, din totalul celor 2559 posturi de procuror
ocupate, 40 de procurori funcŃionau peste schema prevăzută.
Totodată, din cei 2559 de procurori, un număr de 1245 îl reprezentau bărbaŃii (48,6%), iar un număr de 1314 îl reprezentau
femeile (51,4%).
Prin Hotărârea nr. 694/22.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost numiŃi în funcŃia de procuror stagiar un număr de 99 de auditori de justiŃie – promoŃia 2015.
În anul 2015 a fost organizat, în perioada 30.06. 2015 –
15.10. 2015 un concurs de admitere în magistratură, finalizat cu
ocuparea a 20 de posturi de procuror la parchetele de pe
lângă judecătorii, din cele 25 posturi ce au fost alocate acestui
concurs.
De asemenea, prin Hotărârea nr. 784/2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus punerea în executare a
SentinŃei civile nr.850/2012 a CurŃii de Apel Cluj, în sensul formulării către Preşedintele României a propunerii de numire în
funcŃia de procuror a unui candidat ce a participat la concursul
de admitere în magistratură organizat în anul 2009.
În anul 2015, la cerere,au fost eliberate din funcŃia de judecător şi numite în funcŃia de procuror 4 persoane, în temeiul
art.61 din Legea nr.303/2004,republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În acord cu datele prezentate mai sus, în anul 2015, au fost
numite în funcŃia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, un număr de 124 de persoane.
Până la data de 31.12.2015 au fost eliberate 78 de persoane din funcŃia de procuror, pentru următoarele motive: 50
procurori, prin pensionare; 1 procurori, prin demisie; 5 procurori,
ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracŃiuni; 2 procurori, ca urmare a aplicării sancŃiunii disciplinare a
excluderii din magistratură; 20 procurori, ca urmare a numirii în
funcŃia de judecător. Totodată, în cursul acestui an, s-au
vacantat 2 posturi, prin deces.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui României numirea în funcŃiile de judecător şi procuror a
candidaŃilor care au promovat examenul de capacitate organizat
în perioada 04 iulie – 06 noiembrie 2014, un număr de 18 de
procurori fiind numiŃi, ca urmare a opŃiunilor formulate, în funcŃia
de judecător. Nici un judecător nu a optat pentru funcŃia de procuror.
La sfârşitul anului 2015, un număr de 161 de procurori îndeplineau condiŃiile de pensionare.
Prin urmare, la data de 01 ianuarie 2016, din totalul de 2953
posturi de procuror, erau ocupate 2557 posturi de procuror şi
vacante 396 posturi, din care 196 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie, iar 200 funcŃiilor de conducere. Din totalul celor

2557 posturi de procuror ocupate, 35 de procurori funcŃionau
peste schema prevăzută.
Totodată, dintre cei 2557 procurori, un număr de 1290 îl reprezentau bărbaŃii (50,5%), iar un număr de 1267 îl reprezentau
femeile (49,5%).
Prin hotărârea nr. 577 din data de 10.06. 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru
modificarea statelor de funcŃii şi de personal ale parchetelor de
pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi ale
DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, prin suplimentarea cu 60 de
posturi de specialist antifraudă, redistribuirea a 3 posturi vacante de procuror de la alte unităŃi de parchet.
În şedinŃa din 15 septembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat, prin hotărârea nr. 885/15.09.
2015, aviz conform pentru aprobarea statelor de funcŃii şi de
personal ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie, respectiv ale parchetelor de pe lângă curŃile de apel,
tribunale şi judecătorii prin transformarea a 6 posturi de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în posturi de execuŃie şi redistribuirea acestora la
parchetele de pe lângă judecătorii cu volum de activitate în
creştere constantă în ultimii ani; reducerea cu un număr de 4
posturi vacante din numărul total de posturi de procuror prevăzute pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie, posturi ce au fost redistribuite DirecŃiei de Investigare a
InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin Hotărârea de Guvern nr. 541/2015; distribuirea în statul de funcŃii al
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a 4
posturi vacante de specialist, preluate de la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin
Hotărârea de Guvern nr. 541/2015; redistribuirea unui post vacant de consilier (funcŃie publică) între diferite compartimente
ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,
precum şi distribuirea, după aplicarea unor criterii obiective, a
60 de posturi de personal auxiliar de specialitate (grefier), suplimentate prin Hotărârea de Guvern nr. 486/2015, la parchetele
de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii.
Prin hotărârea nr.1253 din 24 noiembrie 2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiŃiei de modificare a statelor de funcŃii şi de personal
ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Parchetului de
pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul
pentru Minori şi Familie Braşov, prin suplimentarea statului de
funcŃii al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu 2 posturi
vacante de procuror, prin redistribuirea acestora din statul de
funcŃii al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov; suplimentarea statului de funcŃii al Parchetului de pe lângă Curtea
de Apel Craiova cu 2 posturi de procuror, prin transformarea
unui post vacant din cele 3 prevăzute în schema Parchetului de
pe lângă Curtea de Apel Craiova, de specialist IT în post de
procuror şi redistribuirea unui post vacant de procuror (funcŃie
de execuŃie) de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie
şi JustiŃie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova;
modificarea statului de funcŃii al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin transformarea unui post vacant
de expert (din cele 4 prevăzute) de la Serviciul de cooperare

21

DOCUMENTE STRATEGICE
judiciară internaŃională, relaŃii internaŃionale şi programe, în post
de referent.
Referitor la cele două structuri specializate ale Parchetului
de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin hotărârile nr
768/08.07. 2015 şi 886/15.09. 2015, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a acordat aviz conform pentru modificarea statelor de funcŃii şi de personal ale DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi
DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ca urmare a suplimentării numărului maxim de
posturi cu 50 de posturi de procuror şi 10 posturi de personal
auxiliar de specialitate la DirecŃia NaŃională AnticorupŃie (prin
Hotărârea Guvernului nr. 486/30.06. 2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 486/02.07. 2015), respectiv a suplimentării cu 4 posturi de procuror, 45 de posturi de personal
auxiliar de specialitate, precum şi a reducerii cu 17 a numărului
de posturi de specialist la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism (a se vedea Hotărârile
de Guvern nr. 541/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 524/2015 şi 486/2015, publicată în Monitorul Oficial al
României nr. 486/2015).
În şedinŃele din 10.03. 2015, 30.06. 2015 şi 27.10. 2015
(Hotărârile nr 231, 706 şi 1128/2015) Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a acordat aviz conform pentru modificarea statelor de funcŃii şi de personal ale DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi
DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ca urmare a modificărilor operate în structura
acestora, prin desfiinŃarea unor secŃii, servicii, birouri, respectiv
înfiinŃarea unor noi servicii şi reorganizarea unor compartimente.
În perioada de referinŃă, SecŃia pentru procurori a analizat
un număr de 217 cereri de transfer, din care 70 au fost admise
şi 147 au fost respinse. Totodată, SecŃia pentru procurori a dispus un număr de 17 detaşări, 8 prelungiri de detaşare şi a hotărât încetarea detaşării a 5 procurori.
În anul 2015, şi-au încetat activitatea în cadrul DirecŃiei de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism un număr de 5 procurori. În aceeaşi perioadă, Consiliul
Superior al Magistraturii a avizat numirea în cadrul acestei structuri specializate a unui număr de 22 de procurori. În ceea ce
priveşte DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, în cursul anului 2015 şiau încetat activitatea 18 procurori şi a fost avizată numirea unui
număr de 55 procurori.
La sfârşitul anului 2015, numărul procurorilor detaşaŃi la alte
instituŃii decât parchetele era de 54 de procurori, însă posturile a
23 dintre aceştia erau ocupate pe perioadă nedeterminată, în
condiŃiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare. În aplicarea prevederilor
art. 57 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a dispus delegarea unui
număr de 186 de procurori în funcŃii de execuŃie.
În urma concursului de promovare efectivă şi pe loc în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi procurorilor desfăşurat la data
de 29.03.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
dispus promovarea efectivă a 32 de procurori la parchetele
de pe lângă tribunale şi promovarea pe loc a 92 de procurori,
dintre care 10 procurori au obŃinut grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie,
31 de procurori au obŃinut grad profesional corespunzător par-
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chetului de pe lângă curtea de apel şi 51 de procurori au obŃinut
grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal.
Ulterior, prin valorificarea rezultatelor acestui concurs, s-a dispus promovarea a încă 8 procurori la parchetele de pe lângă
tribunale.
Raportat la datele prezentate, rezultă că la parchete, gradul
de ocupare a posturilor scoase la concurs a fost de 100% atât
în ceea ce priveşte promovarea efectivă, cât şi promovarea pe
loc.
După finalizarea concursului desfăşurat în perioada 27 martie–24 iunie 2015, s-au ocupat 67 de funcŃii de conducere dintre
cele menŃionate, începând cu data de 15.07.2015.
După finalizarea concursului organizat în perioada 18 septembrie - 16 decembrie 2015, au fost ocupate 39 de funcŃii de
conducere (5 la parchetele de pe lângă curŃile de apel, 8 la parchetele de pe lângă tribunale şi 26 la parchetele de pe lângă
judecătorii).
Pe baza datelor anterior prezentate rezultă că, la primul
concurs organizat în cursul anului 2015 pentru ocuparea funcŃiilor de conducere vacante, gradul de ocupare a fost de 45,5%,
iar la cel de-al doilea concurs organizat în cursul aceluiaşi an,
gradul de ocupare a fost de 33,6%.
Până la data de 31 decembrie 2015, SecŃia pentru procurori
a Consiliului Superior al Magistraturii a numit 27 de procurori în
alte funcŃii de conducere decât cele de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct, respectiv în funcŃii de procurori şefi secŃie.
Cu respectarea procedurii şi a criteriilor de evaluare stabilite
prin Hotărârea nr.193 din 09.03.2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi
hotărârile nr.161 din 07.07.2011 şi nr.105 din 02.04.2013 ale
SecŃiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii,
prin hotărârea nr.192 din 04.05.2015, SecŃia pentru procurori a
Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiŃiei de numire în funcŃia de procuror şef al
DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Prin hotărârea nr.593 din 24 noiembrie 2015 SecŃia pentru
procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil
propunerea ministrului justiŃiei de numire în funcŃia de procuror şef
adjunct al SecŃiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
De asemenea, conform procedurii prevăzute de art. 55 din
Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a numit în funcŃiile de procuror şef serviciu şi procuror
şef birou un număr de 11 procurori la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, un număr de 5 procurori la
DirecŃia NaŃională AnticorupŃie şi un număr de 16 procurori la
DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
În cursul anului 2015 în temeiul art.57 din Legea
nr.303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie a dispus delegarea unui număr de 323 de
procurori în funcŃii de conducere.
Potrivit datelor comunicate de parchetele de pe lângă curŃile
de apel, la sfârşitul anului 2015, în statele de funcŃii şi de perso-

nal ale parchetelor erau prevăzute 1646 posturi de grefier, din
care 1478 posturi erau ocupate, iar 168 vacante. Ponderea
posturilor ocupate de grefier cu studii superioare, în numărul
total al posturilor ocupate de grefier de la nivelul parchetelor,
calculată la nivel naŃional, a fost de 74,72%.
La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
(inclusiv SecŃia parchetelor militare, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie şi DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate
Organizată şi Terorism) erau prevăzute 427 posturi de grefier,
din care 372 erau ocupate şi 55 vacante, ponderea posturilor
ocupate de grefier cu studii superioare în numărul total al posturilor ocupate de grefier, fiind de 83,24%.
În cursul anului 2015, la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, conform art.36 din Legea nr.567/2004
privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,
din cele 9 posturi scoase la concurs 7 au fost ocupate.
Datele comunicate relevă faptul că, la sfârşitul anului 2015,
un număr de 38 grefieri îndeplineau condiŃiile legale de pensionare, din care 8 la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de CasaŃie şi JustiŃie şi cele 2 structuri specializate (DirecŃia
NaŃională AnticorupŃie şi DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor
de Criminalitate Organizată şi Terorism), 4 grefieri la nivelul
parchetelor de pe lângă curŃile de apel, 12 grefieri la nivelul
parchetelor de pe lângă tribunale şi 14 grefieri la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii.
De asemenea, în cursul anului 2015, au fost aplicate personalului auxiliar 8 sancŃiuni disciplinare, după cum urmează: 1
sancŃiune cu excludere din profesie, 1 sancŃiune cu avertisment,
5 sancŃiuni vizând reducerea drepturilor salariale şi 1 sancŃiune
cu revocarea din funcŃia de conducere ocupată.
Totodată, în perioada de referinŃă, nu s-au înregistrat trimiteri în judecată sau condamnări definitive pentru fapte penale
aflate în legătură cu exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu în ceea ce
priveşte personalul auxiliar de specialitate din cadrul Ministerului
Public.
Analiza constatărilor InspecŃiei Judiciare realizate cu prilejul
efectuării controalelor privind eficienŃa managerială desfăşurate
în anul 2015 relevă anumite probleme particulare ale unora din
parchetele verificate, fără ca acestea să poată fi apreciate ca
probleme generale de management ale parchetelor.
Urmare a modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2015, a suplimentării, prin hotărâri de Guvern,
a prevederilor aprobate Ministerului Public cu sumele aferente
plăŃii primelor trei tranşe din titlurile executorii pentru anul 2016
(179.860 mii lei), precum şi a disponibilizării sumelor neutilizate
la Fondul de rezervă la dispoziŃia Guvernului, bugetul instituŃiei,
actualizat la finele anului 2015 este în valoare de 1.032.288 mii
lei.
O altă sursă de finanŃare a bugetului pe anul 2015 a fost finanŃarea externă nerambursabilă în sumă de 2.246 mii lei.
Ca şi cazul instanŃelor, cheltuielile de personal au o pondere
semnificativă în bugetul parchetelor. Creditele bugetare alocate
parchetelor pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii înregistrează
o creştere continuă în perioada de referinŃă. În ceea ce priveşte

situaŃia cheltuielilor de investiŃii alocate în anul 2015, fondurile
alocate iniŃial, în sumă de 8.000 mii lei, au fost diminuate la
6.051 mii lei, ca urmare a deciziei de realizare a unor investiŃii
ale Ministerului JustiŃiei şi Ministerului Public de către Compania
NaŃională de InvestiŃii şi utilizate cu aceeaşi destinaŃie.
Pentru realizarea studiilor de fezabilitate a fost alocată suma
de 710.000 lei.
Dotările independente alocate au fost în sumă de 17.529 mi
lei.
Din numărul total de 186 de sedii, 86 sunt în stare bună, 48
sunt în stare foarte bună, 26 sunt sedii noi şi 26 sunt sedii satisfăcătoare.
La nivelul celor 176 judecătorii care funcŃionează în prezent,
s-a înregistrat, în cursul anului 2015, un volum total de
1.994.361 cauze, din care au fost soluŃionate un număr de
1.507.744 dosare.
Din totalul dosarelor soluŃionate de judecătorii, au fost atacate cu apel sau, după caz, cu recurs la tribunal, 162.688 cauze
(160.176 cauze în anul 2014). Rezultă astfel că ponderea
atacabilităŃii hotărârilor pronunŃate de judecătorii în fond în anul
2015 a fost de 11% (9% în anul 2014). Din totalul de 162.688
hotărâri pronunŃate de tribunale în căile de atac, au fost pronunŃate soluŃii de admitere în 16.106 cauze, ponderea schimbării
hotărârilor fiind în acest fel de 10% (10% în anul 2014).
La nivelul tribunalelor care funcŃionează în România, au fost
soluŃionate în cursul anului 2015, în fond 323.001 cauze, apel
133.629 cauze, recurs 44.144 cauze şi contestaŃii 27.330 cauze.
Dintre aceste cauze, 124.438 dosare au fost atacate cu apel
sau, după caz, cu recurs la curŃile de apel, ponderea
atacabilităŃii hotărârilor fiind în acest fel de 24% (48% şi în anul
anterior).
Din totalul apelurilor, recursurilor şi contestaŃiilor soluŃionate
de curŃile de apel în anul 2015, respectiv 180.941 cauze, un
număr de 17.914 căi de atac au fost admise în cadrul acestor
instanŃe.
Raportat la numărul total de cauze soluŃionate de tribunale,
rezultă un indice de desfiinŃare de 10% (10% în anul anterior).
În ceea ce priveşte curŃile de apel în raport cu Înalta Curte
de CasaŃie şi JustiŃie, din totalul de 180.941 cauze soluŃionate,
au fost atacate cu apel recurs respectiv contestaŃie un număr de
10.555 dosare. Rezultă un indice de atacabilitate de 5,83%.
În acelaşi timp, din cele 12.634 dosare soluŃionate de Înalta
Curte în căile de atac s-a pronunŃat o soluŃie de admitere în
1.769 cauze. Rezultă un indice de desfiinŃare de 14%.
Numărul inculpaŃilor trimişi în judecată în anul 2015 a fost
de 58909 de persoane (50342 în anul 2014) înregistrându-se
aşadar o creştere de 17% faŃă de anul anterior. Dintre aceştia,
numărul inculpaŃilor arestaŃi preventiv a fost de 7551 (în creştere cu 7,3% faŃă de cifra de 7040 în anul 2014), cu o pondere în
totalul inculpaŃilor trimişi în judecată de 12,8%. Au existat şi 155
învinuiŃi arestaŃi preventiv netrimişi în judecată (faŃă de numai
107 în anul 2014).
DispoziŃiile de renunŃare la urmărirea penala (până în 2013
erau prevăzute de art.181 C.pen) au fost aplicate faŃă de un
număr de 49479 de învinuiŃi şi inculpaŃi (aproape la fel ca în
anul 2014, când cifra a fost de 49135).
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Numărul inculpaŃilor achitaŃi definitiv a scăzut cu 15% în
anul 2015, cifrându-se la 1193 de achitaŃi definitiv, în comparaŃie cu 1403 achitaŃi definitiv în anul 2014.
Numărul cauzelor restituite de judecătorul de cameră preliminară şi de instanŃele de judecată a crescut cu 35,4% (de la
161 în anul 2014 la 218 în anul 2015). Numărul cauzelor în care
s-a dispus infirmarea soluŃiei sau redeschiderea urmăririi penale
(inclusiv cele desfiinŃate conform art. 341 C.p.p.) a scăzut cu
2,5% (de la 4319 în anul 2014, la 4211 în anul 2015).
În activitatea de unificare a jurisprudenŃei naŃionale desfăşurată de instanŃa supremă în cursul anului 2015, Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie - Completul competent să judece recursul în
interesul legii, a pronunŃat 26 decizii în interesul legii, din care
25 decizii de admitere şi o decizie de respingere a recursului în
interesul legii.
În cursul anului 2015, Completul pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie civilă a fost învestit cu soluŃionarea
a 38 de sesizări vizând pronunŃarea unei hotărâri prealabile,
fiind pronunŃate 21 decizii în 30 sesizări (mai multe sesizări fiind
reunite), restul (8 sesizări) urmând a fi soluŃionate în perioada
ianuarie - martie 2016.
În anul 2015, numărul de plângeri individuale îndreptate împotriva României şi aflate pe rolul CurŃii în diverse etape judiciare, s-a ridicat la 3350 (dintr-un total de 66.450), în condiŃiile în
care Curtea a avut de gestionat şi plângerile nou introduse în
anul 2015. Astfel, România se situează pe locul 6 în cadrul statelor împotriva cărora se înregistrează cel mai mare număr de
plângeri, după Ucraina (cu 13.500 plângeri individuale), FederaŃia Rusă (9.000), Turcia (8.850), Italia (7.750) şi Ungaria (4.450).
În anul 2015, prin 42 rezoluŃii finale, Comitetul Miniştrilor a
constatat îndeplinirea de către autorităŃile naŃionale a măsurilor
pentru executarea hotărârilor CurŃii şi a decis în consecinŃă
închiderea supravegherii executării pentru 123 de cauze.
În privinŃa cererilor având ca obiect pronunŃarea unor hotărâri preliminare, reglementate de art. 267 din Tratatul de funcŃionare a Uniunii Europene (denumit în continuare TFUE),
precizăm că în cursul anului 2015, CJUE s-a pronunŃat prin
hotărâri sau ordonanŃe în 15 astfel de cereri.
Pe parcursul 2014 – 2015 au fost formaŃi 201 auditori de
justiŃie în anul al II-lea şi 158 auditori de justiŃie în anul I. În anul
2015 I.N.M a organizat un număr de 269 seminarii de formare
continuă, la care s-au înregistrat un număr de 6.232 de participări din partea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat magistraŃilor şi magistraŃilor asistenŃi
(participări efective). Un număr de 4.553 de magistraŃi au participat la seminarii, La aceste activităŃi de formare se adaugă 27
de cursuri e-learning finalizate în cursul anului 2015, în materia
noului Cod civil, a noului Cod de procedură civilă, a noului Cod
penal şi a noului Cod de procedură penală, la care au participat
(în varianta coordonată de un formator I.N.M.) 99 de magistraŃi,.
Dintre cei 6.920 magistraŃi şi personal din sistemul judiciar
formaŃi în cadrul seminariilor şi a cursurilor e-learning 4.559 au
fost judecători, 2.242 procurori, 57 magistraŃi asistenŃi din cadrul
Î.C.C.J., 62 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor din cadrul M.J., C.S.M. şi P.Î.C.C.J.
La data de 8 iunie 2015 au debutat cursurile de formare iniŃială pentru promoŃia 2015, care a totalizat un număr de 62 cursanŃi (2 cursanŃi din cei 64 admişi iniŃial formulând ulterior cerere
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de retragere), din care 52 grefieri pentru instanŃe şi 10 grefieri
pentru parchete.
În exercitarea atribuŃiei de coordonator al Şcolii NaŃionale de
Grefieri, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat prin Hotărârea Plenului nr. 1390/11.12.2014 Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul
instanŃelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea
pentru anul 2015, care a fost completat prin Hotărârea Plenului
nr. 746/30.06.2015, iar prin Hotărârea Plenului nr. 177/
19.02.2015 a aprobat reŃeaua de formatori a Şcolii NaŃionale de
Grefieri pentru formare continuă în anul 2015.
Având în vedere Hotărârea nr. 1185/2013 prin care s-a
aprobat de către Plenul Consiliul Superior al Magistraturii Planul
de măsuri al Şcolii NaŃionale de Grefieri în domeniul formării, în
vederea aplicării noilor coduri pentru perioada 2013-2016, programul de formare a continuat prioritizarea pregătirii profesionale a grefierilor în domeniul noilor coduri, atât în centrele de
formare cât şi la sediile instanŃelor şi parchetelor şi acŃiuni în
forma învăŃământului la distanŃă - eLearning.
Programul de formare profesională continuă a personalului
auxiliar de specialitate pentru anul 2015 a cuprins 56 de acŃiuni
de formare organizate de Şcoală în cadrul celor 6 centre regionale de pregătire şi 106 acŃiuni derulate la sediile curŃilor de
apel şi a parchetelor de pe lângă curŃile de apel.
În anul 2015, spre deosebire de anul precedent, nu au intervenit modificări legislative cu impact asupra sistemului judiciar,
poziŃia instanŃelor de judecată fiind majoritară în această privinŃă. Pe de altă parte, au existat mai multe decizii pronunŃate în
cursul anului 2015 de către Curtea ConstituŃională care prezintă relevanŃă din perspectiva activităŃii sistemului judiciar
În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a pronunŃat 20 de hotărâri în materia apărării independenŃei şi imparŃialităŃii sistemului judiciar în
ansamblul său.
În cadrul DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru judecători au fost înregistrate 20 cereri, dintre care 6 au fost admise,
6 au fost respinse, 5 au fost retrase, la una s-a renunŃat şi 2
cereri se află în lucru.
În cadrul DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru procurori
au fost înregistrate 7 cereri de apărare a reputaŃiei profesionale,
independenŃei şi imparŃialităŃii formulate de procurori, dintre care
5 au fost admise de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în cazul unei cereri s-a luat act de renunŃare, iar o cerere se află în curs de soluŃionare.
În anul 2015, SecŃia pentru judecători în materie disciplinară
a pronunŃat 28 de hotărâri de sancŃionare a unor judecători, iar
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a pronunŃat 5
hotărâri de sancŃionare a unor procurori.
În cursul anului 2015, 4 judecători şi 4 procurori au fost condamnaŃi definitiv pentru infracŃiuni de corupŃie ori infracŃiuni
asimilate infracŃiunilor de corupŃie.
În cursul aceluiaşi an, Consiliul Superior al Magistraturii a
dispus suspendarea din funcŃie pentru 10 judecători şi 13 procurori.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală din cadrul Ministerului JustiŃiei a solicitat, la propunerea instanŃelor judecătoreşti, extrădarea unui număr de 69
de persoane localizate pe teritoriile mai multor state, au fost

recepŃionate şi s-a făcut examenul de regularitate pentru 18
cereri de extrădare formulate de alte state, s-au formulat 3 cereri de revizuire a unor propuneri de extrădare formulate de
instanŃele române pentru Italia şi Suedia, s-a efectuat examenul
de regularitate pentru 10 notiŃe roşii/cereri de arestare provizorie
in vederea extrădării.
În anul 2015, instanŃele judecătoreşti au emis un număr de
1.260 de mandate europene de arestare. Dintre acestea, 478
au fost transmise spre executare direct de instanŃa emitentă
autorităŃii de executare, prin Biroul Sirene - 230 şi prin Ministerul
JustiŃiei - 14.
În anul 2015, la nivelul curŃilor de apel au fost sesizate cu
585 de cereri de predare a unor persoane în baza mandatelor
europene de arestare emise de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Cel mai mare număr de cereri având acest obiect s-a înregistrat pe rolul CurŃii de Apel Bucureşti (127), urmată
de Curtea de Apel Timişoara (88) şi Curtea de Apel GalaŃi (75).
În 2015, pe rolul Serviciului de cooperare judiciară internaŃională în materie penală s-au înregistrat 534 de dosare din care
486 de cereri de transferare a unor cetăŃeni români din statul de
condamnare în Ńara de origine – România şi 48 de dosare de
transfer ale unor cetăŃeni străini în statul de cetăŃenie, aceştia
fiind condamnaŃi de autorităŃile române.
În anul 2015, SERVICIUL COOPERARE JUDICIARĂ
INTERNAłIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ a solicitat şi a obŃinut
autorizarea tranzitării (pe cale aeriană cu escală) teritoriilor altor
state într-un număr de 103 dosare de cooperare judiciară internaŃională în materie penală.
În anul 2015, Ministerul JustiŃiei, prin DirecŃia de specialitate
a instrumentat 280 de cereri emise de autorităŃile române în
vederea transmiterii către destinatari prin intermediul autorităŃilor
judiciare străine. De asemenea, instanŃele române au raportat
un număr de 51 de cereri transmise direct (şi nu prin intermediul
Ministerului JustiŃiei) către autorităŃile străine de executare, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale.
În 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare)
un număr de 423 de cereri formulate de autorităŃile străine. De
asemenea, instanŃele române au raportat un număr de 83 de
cereri primite direct (şi nu prin intermediul Ministerului JustiŃiei)
de la autorităŃile străine emitente, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) un număr de 48 de cereri de audieri prin videoconferinŃă formulate de instanŃele judecătoreşti române (judecătorii, tribunale, curŃi de apel şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie)
din care 31 de cereri transmise direct (şi nu prin intermediul
Ministerului JustiŃiei) către autorităŃile străine de executare, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale. Tot în anul 2015, Serviciul cooperare judiciară
internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză,
transmitere, coordonare) un număr de 40 de cereri de audieri
prin video-conferinŃă formulate de autorităŃile străine la care
adăugăm un număr de 52 de cereri de audiere transmise direct
de autorităŃile străine emitente, autorităŃilor române de executare.

În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) 32 de cereri de preluare a urmăririi penale formulate de
alte state în cauze având ca obiect săvârşirea de către cetăŃeni
români de infracŃiuni De asemenea, instanŃele române, au
transmis, prin intermediul DirecŃiei de specialitate un număr de
17 cereri de transfer de proceduri către alte state cum ar fi:
Ucraina, Bulgaria, Germania.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat un număr de 5 ordine de indisponibilizare emise de instanŃele române destinate autorităŃilor din
Cipru, UK, Austria, Statele Unite ale Americii. În aceeaşi perioadă de referinŃă, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat un număr de 2 ordine de indisponibilizare la care se adaugă 3 cereri trimise direct de instanŃele
emitente autorităŃii române de executare.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) 540 de hotărâri definitive (la care se adaugă un număr
de 75 de cereri transmise direct autorităŃilor române de executare) prin care persoanele aflate pe teritoriul României au fost
obligate la plata unor sancŃiuni pecuniare.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) 16 hotărâri definitive prin care persoanelor aflate pe
teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene au fost obligate la plata unor sancŃiuni pecuniare constând în cheltuieli judiciare avansate de stat şi despăgubiri. În perioada de referinŃă,
instanŃele române au raportat transmiterea directă, către autorităŃile străine de executare a unui număr de 3 cereri privind executarea cheltuielilor judiciare avansate de statul român aplicate
prin hotărâri judecătoreşti definitive date în cauze în care au fost
cercetate persoane sub aspectul săvârşirii de infracŃiuni de falsificare instrumente de plată electronice, încălcarea legislaŃiei
rutiere.
În perioada de referinŃă, 194 de cereri procesate prin intermediul Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie
penală au avut ca obiect recunoaşterea şi executarea pe teritoriul altor state a sentinŃelor penale de condamnare emise de
autorităŃilor române.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în
materie penală a primit şi a gestionat un număr de 134 de caziere judiciare şi hotărâri judecătoreşti date de instanŃele străine
şi române împotriva unor cetăŃeni români sau străini, după caz.
Cererile au avut ca obiect comunicarea hotărâri judecătoreşti
date de instanŃele străine împotriva unor cetăŃeni străini (art. 22
din ConvenŃia Consiliului Europei din 1959).
În îndeplinirea atribuŃiilor specifice de autoritate centrală în
domeniul cooperării judiciare europene şi internaŃionale în materie civilă şi comercială, la Ministerul JustiŃiei au fost înregistrate,
spre evidenŃă: 325 cereri de asistenŃă judiciară având ca obiect
comunicări de acte, formulate de instanŃele judecătoreşti române, 157 cereri de asistenŃă judiciară având ca obiect comunicări
de acte către persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în România, formulate de instanŃele judecătoreşti din Statele Membre
ale Uniunii Europene, în baza Regulamentului nr.1393/2007
privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie
civilă2;356 cereri de comisie rogatorie formulate de instanŃele
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române, transmise în Statele Membre ale Uniunii Europene,, în
baza Regulamentului nr. 1206/2001 privind cooperarea între
instanŃele statelor membre în domeniul obŃinerii de probe în
materie civilă sau comercială; 16 cereri de comisie rogatorie
formulate de instanŃe din alte State Membre ale Uniunii Europene, în baza Regulamentului nr. 1206/2001 privind cooperarea
între instanŃele statelor membre în domeniul obŃinerii de probe
în materie civilă sau comercială.
De asemenea, la Ministerul JustiŃiei au fost înregistrate, în
baza ConvenŃiei privind notificarea şi comunicarea de acte judiciare şi extrajudiciare, Haga, 1965, precum şi a tratatelor/convenŃiilor bilaterale, peste 350 lucrări privind cereri de
asistenŃă judiciară având ca obiect comunicări de acte, formulate de instanŃele judecătoreşti române sau străine.
În cursul anului 2015, instanŃele din România au sesizat
Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene cu 18 cereri de decizii
prejudiciale.
În anul 2015, corespondentul naŃional la ReŃeaua Judiciară
Europeană în materie penală a acordat asistenŃă (consultări,
puncte de vedere, obŃinere de documente şi informaŃii cu privire
la situaŃia juridică a unor persoane aflate în detenŃie ori din cazierul judiciar sau deblocarea unor cereri de cooperare judiciară
transmise anterior) la cererea autorităŃilor din: Germania, Belgia,
Slovenia, Olanda şi Grecia, precum şi la cererea instanŃelor
române - judecătorii, tribunale şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi parchete.
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În cadrul raporturilor puterii judecătoreşti cu puterea legislativă, la fel ca în anii precedenŃi, şi în cursul anului 2015,
raporturile Consiliului Superior al Magistraturii cu Parlamentul
României s-au concretizat, în principal, în participarea unor
reprezentanŃi ai Consiliului la şedinŃele comisiilor de specialitate
ale celor două camere ale Parlamentului, în care s-au discutat
acte normative care vizau sistemul judiciar, dar şi prin exprimarea unor puncte de vedere asupra unor propuneri legislative
sau proiecte de acte normative, la solicitarea Camerelor Parlamentului.
În ceea ce priveşte raporturile puterii judecătoreşti cu
puterea executivă, se evidenŃiază colaborarea Consiliului Superior al Magistraturii cu Ministerul JustiŃiei din perspectiva procesului legislativ, colaborare în cadrul căreia Consiliul şi-a
exercitat atribuŃiile referitoare la avizarea actelor normative care
privesc activitatea autorităŃii judecătoreşti, prevăzute de art. 38
alin. (3) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările
ulterioare.
În ceea ce priveşte relaŃia Consiliului cu Preşedintele
României, aceasta s-a circumscris prevederilor art. 134 din
ConstituŃia României şi ale Legilor nr. 317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată şi nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
RelaŃia cu societatea civilă, mass media şi alte instituŃii, ca
şi comunicarea interinstituŃională au fost bune şi foarte bune.”

Impactul volumului de activitate asupra performanŃei
profesionale a judecătorilor
MARIUS GAVRIL BABICI,
psiholog specialist psihologia muncii şi organizaŃională, Consiliul Superior al Magistraturii
CRISTINA AFILIPOAIE – MENGHEA,
psiholog practicant autonom psihologia muncii şi organizaŃională, Curtea de Apel Timişoara
Rezumat:
Obiectul studiului îl constituie impactul volumului de activitate asupra performanŃei profesionale a judecătorilor. Aceasta a fost
măsurată în funcŃie de anumiŃi indicatori statistici, respectiv, numărul de cauze instrumentate, complexitatea dosarelor, secŃia şi volumul de activitate al instanŃei. Datele înregistrate scot în evidenŃă faptul că performanŃa judecătorilor tinde să fluctueze foarte mult în
funcŃie numărul şi de complexitatea dosarelor instrumentate. Concluzia studiului o reprezintă necesitatea reevaluării modalităŃii de
încărcare a şedinŃei de judecată în funcŃie de principiul distribuŃiei normale a dosarelor. Implementarea acestui sistem de optimizare
a volumului de activitate ar avea efecte pozitive asupra performanŃei judecătorilor, indiferent de instanŃa unde activează şi de volumul de activitate cu care se confruntă.
Cuvinte cheie: volum optim, randament intelectual, suprasolicitare neuropsihică, etalon, distribuŃie normală, funcŃii
psihice.

1. Introducere
Calitatea actului de justiŃie, precum şi condiŃiile de muncă
ale judecătorilor reprezintă preocupări majore la nivelul Uniunii
Europene (U.E) în condiŃiile în care salvgardarea principiului
privind dreptul la un proces echitabil, consacrat de art.6 din
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi LibertăŃilor Fundamentale, depinde în foarte mare măsură acestea.
Astfel potrivit Recomandărilor [1] şi [2] formulate de Comitetul de Miniştrii, o cerinŃă fundamentală pentru asigurarea independenŃei, eficienŃei şi rolului activ al judecătorului în înfăptuirea
justiŃiei o reprezintă asigurarea unor condiŃii de muncă adecvate
la nivelul instanŃelor.
În acest sens Comitetul de Miniştri aduce în atenŃia statelor
membre U.E necesitatea implementării unor măsuri de prevenire şi reducere a volumului excesiv de muncă din instanŃe, măsuri care să vizeze în special o mai eficientă organizare a
muncii, precum şi o distribuire mai judicioasă a resurselor umane şi materiale.
Odată cu aderarea României la U.E, precum şi cu adoptarea pachetului legislativ privind reforma justiŃiei au apărut şi
primele preocupări la nivelul Consiliului privind implementarea
Recomandărilor formulate de Comitetul de Miniştri.

2. Preocupări privind îmbunătăŃirea condiŃiilor de
muncă de la nivelul instanŃelor
ÎmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă de la nivelul instanŃelor a
reprezentat de-a lungul timpului o provocare în condiŃiile în care
administrarea sistemului judiciar din România se realizează în
sistem dualist.
Faptul că politica de resurse umane de la nivelul instanŃelor
este asigurată de Consiliu, iar politica de investiŃii este asigurată
de Ministerul JustiŃiei a condus de-a lungul timpului la numeroase sincope care au culminat în anul 2009 cu protestul judecătorilor.
Principalele nemulŃumiri ale judecătorilor au vizat atât subfinanŃarea activităŃii instanŃelor, cât şi volumul foarte mare de
activitate la care trebuiau să facă faŃă în condiŃiile unui deficit
acut de resurse umane şi materiale.
Având în vedere amploarea protestului, precum şi a problemelor cu care se confruntau instanŃele, la nivelul Consiliul s-a
apreciat ca fiind oportună constituirea Grupului de lucru privind
stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităŃii activităŃii la nivelul instanŃelor judecătoreşti.
Grupul de lucru a fost alcătuit din membrii ai Consiliului, reprezentanŃi ai instanŃelor, precum şi psihologi de la nivelul in-
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Deşi activitatea judecătorilor a cunoscut o îmbunătăŃire
semnificativă, efectele programului fiind apreciate în special de
instanŃele foarte aglomerate, odată cu implementarea măsurilor
au început să apară şi primele semnale că limita de încărcare
stabilită iniŃial la 3960 de puncte/judecător nu corespundea realităŃilor de la nivelul instanŃelor.
Astfel confruntându-se cu un număr foarte mare de dosare,
unele instanŃe au ajuns să stabilească primul termen de judecată la un interval foarte mare de timp, fapt ce a produs nemulŃumirea avocaŃilor, justiŃiabililor şi altor categorii de actori implicaŃi
în procedurile judiciare.
Această deficienŃă a fost remediată prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 945/2010 pentru continuarea programului de normare în anul 2011, când s-a procedat la
creşterea plafonului de încărcare, acesta fiind fixat la 5096
puncte/judecător.
Cu toate că acest program a fost gândit să fie aplicat la toate instanŃele, din practică a rezultat că efectele lui erau limitate
preponderent la instanŃele foarte aglomerate.
O altă limită a acestui program a fost lipsa de flexibilitate în
raport cu fluctuaŃia numărului de dosare.
Astfel în ceea ce priveşte instanŃele cu volum mic de activitate aplicarea programului a scos în evidenŃă că judecătorii nu
reuşeau să atingă numărul maxim de puncte alocate, aspect
care făcea ineficientă aplicarea lui.
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4. Perspective actuale privind volumul de activitate
de la nivelul instanŃelor
Faptul că programul privind stabilirea volumului optim de
muncă nu a mai corespuns nevoilor instanŃelor, în ceea ce priveşte numărul maxim de puncte de încărcare/judecător, este de
înŃeles în condiŃiile în care Consiliul a manifestat o preocupare
continuă pentru îmbunătăŃirea condiŃiilor de muncă de la nivelul
instanŃelor.
Astfel sunt de remarcat măsurile vizând creşterea finanŃării
sistemului judiciar, suplimentarea schemelor de personal de la
nivelul instanŃelor cu un volum mare de activitate, repartizarea
mai judicioasă a resurselor umane şi materiale etc.
Cu toate că de la adoptarea programului privind volumul
optim de muncă condiŃiile de la nivelul instanŃelor s-au îmbunătăŃit, o analiză mai atentă a situaŃiei scoate în evidenŃă că gestionarea volumului de activitate continuă să rămână o provocare
atât pentru judecători, cât şi pentru conducerea instanŃelor.
Astfel din analiza datelor statistice, puse la dispoziŃie de
compartimentul de specialitate din cadrul Consiliului, rezultă că
de la data implementării programului, volumul de activitate de la
nivelul instanŃelor a înregistrat o continuă creştere în ceea ce
priveşte cauzele nou intrate.
Dinamica volumului de activitate de la
nivelul instanŃelor
3000000
dosare

3. Limite ale programului privind stabilirea volumului
optim de muncă şi asigurarea calităŃii

De asemenea în cazurile în care instanŃele au fost investite,
într-un termen scurt, cu un număr foarte mare de cereri pentru
restituirea unor taxe, programul a limitat foarte mult posibilitatea
de a gestiona cu celeritate situaŃia astfel încât activitatea să nu
fie perturbată pe termen lung.
Un alt impediment a fost reprezentat de faptul că programul
nu putea fi adaptat nevoilor fiecărui judecător. Astfel prin stabilirea unui număr maxim de puncte de încărcare a fost limitată
posibilitatea unor judecători de a-şi organiza munca în funcŃie
de propria capacitate de efort.
Având în vedere aceste limitări, foarte multe instanŃe au
preferat să renunŃe la aplicarea programului.

Număr

stanŃelor şi a Consiliului. Misiunea acestui grup a fost aceea de
a identifica un mecanism care să permită o mai eficientă repartizare a volumului de muncă, precum şi a resurselor umane la
nivelul instanŃelor judecătoreşti.
Activitatea de la nivelul grupului de lucru s-a concretizat în
Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi asigurarea calităŃii activităŃii de la nivelul instanŃelor.
Principalul element de noutate pe care îl aducea programul
viza stabilirea unui număr maxim de puncte de încărcare pe judecător, calculate ca produs între gradul de complexitate a dosarului
şi încărcarea pe judecător conform stadiului procesual.
Beneficiile implementării sistemului de normare au făcut obiectul unei analize prealabile la nivelul grupului de lucru, avantajele identificate fiind: posibilitatea de a aloca un timp adecvat
instrumentării fiecărei cauze, reducerea riscurilor de producere
a erorilor judiciare şi diminuarea suprasolicitării resimŃite ca
urmare a gestionării unui volum mare de activitate.
Reducerea suprasolicitării judecătorilor a reprezentat un
obiectiv important al acestui program în condiŃiile în care datele
din „Studiul privind pretestarea metodologiei de evaluare a nivelului de încărcare neuropsihică a judecătorilor” demonstrau faptul că expunerea judecătorilor la suprasolicitare afectează în
mod semnificativ randamentul profesional şi calitatea muncii.
Programul pentru stabilirea volumului optim de muncă şi
asigurarea calităŃii a fost aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.2119/2009 cu perioada de aplicare 2010. Având în vedere impactul pozitiv pe care l-a avut
programul de normare în activitatea instanŃelor, Consiliul a
aprobat prelungirea lui succesivă.
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De asemenea, aceeaşi tendinŃă se poate observa şi în ceea ce priveşte numărul de dosare soluŃionate de judecători, fapt
care scoate în evidenŃă efortul foarte mare pe care au trebuit
să-l depună pentru gestionarea volumului de activitate.
În ceea ce priveşte stocul de dosare se poate observa că
acesta a cunoscut un trend ascendent până în anul 2012, ulterior acesta începând să scadă, semn că politicile de optimizare a

volumului de muncă implementate de către Consiliu au început
să dea rezultate.
De remarcat este faptul că reducerea stocului de dosare a
început să devină vizibilă abia din anul 2013, când numărul de
cauze soluŃionate a fost mai ridicat decât cele aflate în stoc.
Deşi în anul 2014 numărul de dosare soluŃionate a fost semnificativ mai mare comparativ cu stocul, din analiza datelor rezultă
că această dinamică nu a putut fi menŃinută şi în anul 2015
când se înregistrează o scădere.
Datele prezentate scot în evidenŃă tendinŃa judecătorilor de
a lucra pe stoc, ceea ce potrivit cercetărilor2 desfăşurate determină un consum foarte mare de energie şi de timp pentru gestionarea dosarelor restante.
Faptul că resursele judecătorilor sunt suprasolicitate rezultă
şi din eficienŃa redusă a măsurilor de diminuare a stocului de
dosare. Astfel în acest caz se poate observa că rezerva de
energie pe care judecătorii o pot aloca pentru reducerea stocului este foarte scăzută, tendinŃa înregistrată fiind aceea de a Ńine
sub control stocul de dosare astfel încât să nu mai crească.
De remarcat este faptul că de la implementarea programului privind volumul optim de activitate în 2009, judecătorii au
trebuit să facă faŃă unei creşteri semnificative a numărului de
dosare instrumentate.
Dinamica volumului de încărcare pe
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Astfel dacă în anul 2009 încărcătura pe judecător era de
671 dosare, aceasta a ajuns în anul 2013 la 1330 dosare, ceea
ce reprezintă dublul volumului de activitate înregistrat la debutul
programului privind volumul optim de activitate.
De remarcat este faptul că din anul 2013 încărcătura pe judecător a început să scadă progresiv până la 675 de dosare,
cât s-au înregistrat la sfârşitul anului 2015.
Deşi numărul de dosare a scăzut progresiv până la valoarea înregistrată în anul 2009, eficienŃa judecătorilor în gestionarea stocului de dosare a rămas relativ constantă, semn că
alocările suplimentare de resurse umane şi materiale nu au
redus nivelul de suprasolicitare resimŃit de judecători.
Având în vedere aspectele identificate, considerăm că reevaluarea programului privind volumul optim de activitate prin
implementarea unor măsuri de eficientizare a activităŃii ar conduce la optimizarea performanŃelor judecătorilor, fapt care s-ar
reflecta direct proporŃional în creşterea capacităŃii de soluŃionare
a dosarelor şi implicit în reducerea semnificativă a stocului de
cauze.

5. Optimizarea volumului de activitate a judecătorilor
prin metode statistice
Propunerea de reevaluare a programului privind volumul optim de activitate are la bază datele culese în cadrul studiului „
Considerente cantitative şi calitative privind impactul volumului
de activitate asupra performanŃei profesionale a judecătorilor”,
desfăşurat în anul 2010 la care au participat 108 judecători de la
instanŃe situate pe diferite niveluri de jurisdicŃie.
De precizat este faptul că acest studiu a fost efectuat ulterior celui care a stat la baza Raportului prealabil privind pretestarea metodologiei de evaluare a nivelului de încărcare
neuropsihică a judecătorilor, prezentat pe larg în Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 2119/2009 privind aprobarea Programului pentru stabilirea volumului optim de
muncă şi asigurarea calităŃii activităŃii în instanŃe în anul 2010.
Având în vedere concluziile reŃinute în raportul prealabil,
precum şi recomandările formulate, grupul de lucru a hotărât
continuarea studiului pe întreg eşantionul de judecători, respectiv 108.
Referitor la perioada de desfăşurare a studiului este de
precizat faptul că aceasta a fost extinsă la 5 ani, timp în care au
fost culese datele statistice relevante de la judecătorii participanŃi la studiu (2010), au fost construite bazele de date (2010 2011), au fost elaborate rapoartele individuale pentru judecătorii
participanŃi la studiu şi prezentate rezultatele preliminare ale
studiului, însoŃite de recomandările aferente (2011 - 2012). Perioada ulterioară (2013 – 2015) a fost alocată pentru analiza în
detaliu a bazelor de date, prelucrarea acestora şi formularea
concluziilor finale.
Timpul mare alocat acestui studiu a fost justificat atât de
complexitatea cercetării, cât şi de volumul foarte mare al informaŃiilor culese. Pe de altă parte, un impediment major a fost
reprezentat de numărul redus de psihologi care funcŃionează la
nivelul Consiliului şi al curŃilor de apel, dintre aceştia fiind foarte
puŃini cei care au putut fi implicaŃi în derularea şi finalizarea
acestui proiect.
În ceea ce priveşte relevanŃa studiului, aceasta este dată
de faptul că încărcătura de dosare pe judecător de la data studiului, respectiv anul 2010, era de 681 cauze, relativ similară cu
cea înregistrată în anul 2015, respectiv 675 cauze.
De asemenea, solicitările la care sunt expuşi judecătorii în
activitatea desfăşurată considerăm că sunt aceleaşi, aspect pus
în evidenŃă de faptul că eficienŃa judecătorilor în gestionarea
stocului de dosare a rămas relativ constantă.
Referitor la specificul studiului desfăşurat în anul 2010, precizăm faptul că acesta a fost mult mai complex, comparativ cu cel
din anul 2009. Complexitatea în acest caz a fost dată de numărul
mare de variabile în funcŃie de care a fost măsurată performanŃa
judecătorilor în ziua de şedinŃă, respectiv în ziua de birou.
Printre variabilele testate puteam enumera: încărcătura de
dosare pe şedinŃă; volumul de activitate înregistrat pe instanŃă;
gradul instanŃei; complexitatea şedinŃei de judecată; specializarea judecătorului civil/penal.
Analiza statistică a datelor colectate a scos în evidenŃă că
performanŃa judecătorilor pe parcursul zilelor de lucru tinde să
fluctueze foarte mult în funcŃie de modul în care sunt distribuite
dosarele în şedinŃa de judecată, în funcŃie de complexitate.
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În exemplul prezentat se poate observa că sistemul informatic a încărcat şedinŃa de judecată preponderent cu cauze de
complexitate foarte ridicată.
Această situaŃie era cu atât mai gravă cu cât sistemul
ECRIS încărca şedinŃa de judecată fără respectarea unei limite
de dosare.
Astfel s-a ajuns ca în cadrul eşantionului de studiu să fie
nenumărate exemple în care sistemul a încărcat şedinŃa cu
până la 120 cauze, din care 110 erau de complexitate foarte
ridicată, ceea ce a afectat în mod semnificativ performanŃa judecătorilor în săptămâna de lucru monitorizată.
Raportat la exemplul de mai sus, este de menŃionat că stabilirea unui prag de încărcare de 5096 puncte/judecător a reprezentat o măsură utilă în condiŃiile în care a mai redus din
suprasolicitarea resimŃită de judecători.
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Faptul că dosarele erau repartizate de sistemul informatic
fără respectarea unui algoritm statistic de încărcare a condus la
inechităŃi majore în ceea ce priveşte repartizarea dosarelor în
funcŃie de complexitate şi implicit volumul de muncă depus pentru instrumentarea acestora.
ŞedinŃă de judecată încărcată dezechilibrat
- exemplu Complexitate obie cte

Deşi această măsură a fost recomandată pentru aplicare în
cadrul „Raportului prealabil privind pretestarea metodologiei de
evaluare a nivelului de încărcare neuropsihică” elaborat în anul
2009, grupul de lucru a apreciat că este suficientă, într-o primă
fază, doar limitarea numărului de dosare cu care putea fi încărcată şedinŃa de judecată.
Testarea eficienŃei acestei măsuri, în cadrul studiului din anul
2010, a scos în evidenŃă că limitarea numărului de dosare pe şedinŃa de judecată nu a produs efectele scontate în condiŃiile în care
randamentul judecătorilor nu s-a îmbunătăŃit semnificativ.
Desigur această măsură a fost mai bună decât încărcarea
şedinŃei cu un număr nespecificat de dosare, dar efectele modeste asupra randamentului judecătorilor au condus la aprofundarea cercetărilor în vederea identificării variabilei/factorului
determinant pentru optimizarea performanŃei judecătorilor.
Analiza factorială a scos în evidenŃă că o problemă majoră
o reprezentau dosarele de complexitate ridicată, instrumentarea
acestora având un efect semnificativ în reducerea performanŃei
judecătorilor la sfârşitul zilelor de lucru, respectiv şedinŃă/birou.
Având acest element s-a procedat la analiza şedinŃelor de
judecată. Au fost luate în analiză atât şedinŃele judecătorilor
care au înregistrat o diminuare a performanŃei la sfârşitul zilelor
de lucru, cât şi şedinŃele judecătorilor care au înregistrat o creştere a randamentului la sfârşitul zilelor de lucru.
Datele culese au scos în evidenŃă că judecătorii care au înregistrat scăderi ale randamentului la sfârşitul zilelor de lucru au
judecat preponderent în şedinŃe care au fost încărcate preponderent cu dosare de complexitate ridicată. În acest caz numărul
de dosare de complexitate medie şi mică fiind foarte redus, fapt
care a limitat capacitatea judecătorului de gestionare a efortului,
precum şi de organizare a activităŃii.
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Astfel dacă unele şedinŃe de judecată au fost încărcate
preponderent cu dosare de complexitate foarte ridicată, alte
şedinŃe de judecată au fost încărcate poate cu acelaşi număr de
dosare, dar de complexitate medie şi mică.
Faptul că unele şedinŃe de judecată au fost încărcate preponderent cu obiecte de complexitate mică şi medie s-a reflectat direct proporŃional în îmbunătăŃirea performanŃei înregistrate
de judecători în zilele de lucru, respectiv ziua de şedinŃă şi ziua
de birou.
Având în vedere situaŃia prezentată, rezultă că munca nu
este repartizată în mod echitabil, aspect care reprezintă, din
punctul nostru de vedere, o încălcare a principiului independenŃei judecătorului.
În acest caz încălcarea principiului independenŃei constă în
faptul că unii dintre judecători nu au libertatea de a-şi organiza
activitatea şi implicit de a-şi gestiona efortul, aspect care afectează performanŃa profesională şi implicit calitatea actului de justiŃie.
Referitor la discrepanŃele semnalate, din analiza datelor rezultă că acestea pot fi corectate prin repartizarea dosarelor în
funcŃie de principiul distribuŃiei normale.
Potrivit principiului distribuŃiei normale, cunoscut în statistică şi drept principiul lui Gauss/clopotul lui Gauss, valorile au
tendinŃa de a se distribui de o parte şi de alta a mediei standard
conform unui algoritm statistic.

Astfel după cum se poate observa, ponderea cea mai mare
a valorilor tinde să grupeze în jurul mediei, diferenŃa fiind distribuită uniform către limitele curbei.
Raportat la aplicabilitatea principiului în încărcarea şedinŃei
de judecată, din analiza datelor rezultă că dosarelor le sunt
alocate puncte în funcŃie de complexitate, de la 1 la 10, care au
tendinŃa de a se distribui potrivit principiului distribuŃiei normale.

Complexitate dos are

ŞedinŃă de judecată încărcată echilibrat
- exemplu -

În ceea ce priveşte modalitatea efectivă de distribuire a dosarelor în şedinŃa de judecată, potrivit principiului distribuŃiei
normale, recomandăm ca aceasta să fie realizată conform următorului algoritm statistic: 50% dosare de complexitate medie,
25% dosare de complexitate ridicată şi 25% dosare de complexitate uşoară.
Recomandările formulate au la bază concluziile reŃinute ca
urmare a procesului de analiză statistică a datelor, prezentate
pe larg în capitolele următoare.

6. Prezentarea metodologiei de culegere a datelor
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Această concluzie a fost reŃinută ca urmare a analizei complexităŃii dosarelor care au făcut obiectul şedinŃelor de judecată
monitorizate.
Deşi sistemul informatic ECRIS a distribuit dosarele aleatoriu, fără nicio regulă, din analiza datelor rezultă că au fost câteva şedinŃe în care dosarele au respectat principiul distribuŃiei
normale.
De remarcat este faptul că în aceste cazuri randamentul judecătorilor a cunoscut o îmbunătăŃire la sfârşitul programului de
lucru, indiferent de numărul de dosare instrumentate, aspect
determinat de faptul că efortul depus atât în ziua de şedinŃă, cât
şi pe parcursul zilelor de birou a fost unul echilibrat.
În acest caz prin efort echilibrat se înŃelege faptul că judecătorul a avut posibilitatea de a-şi organiza activitatea prin alternarea dosarelor de complexitate medie cu cele de complexitate
ridicată şi uşoară, munca din acest punct de vedere fiind stimulativă intelectual.
Având în vedere datele prezentate, considerăm că optimizarea volumului de activitate al judecătorilor presupune în primul rând reevaluarea modalităŃii de încărcare a şedinŃei de
judecată.
În acest sens recomandăm modificarea sistemului ECRIS
astfel încât distribuirea dosarelor să se realizeze potrivit principiului distribuŃiei normale.
Referitor la avantajele pe care acest sistem de distribuire le
aduce pentru munca judecătorilor, enumerăm următoarele:
• evitarea subsolicitării şi suprasolicitării profesionale, aspecte care afectează grav calitatea muncii.
• repartizare echilibrată şi echitabilă a dosarelor în funcŃie
de complexitate, fapt care dă posibilitatea tuturor judecătorilor să-şi organizeze munca astfel încât aceasta să
fie stimulativă.
• reducerea timpilor foarte mari pe care judecătorii îi înregistrează pentru îndeplinirea activităŃilor de birou (stabilirea măsurilor, studierea şedinŃei, redactarea hotărârilor),
fapt care va permite acestora să aloce mai mult timp
pentru reducerea stocului de dosare.

Metodologia de determinare a nivelului de suprasolicitare
profesională a judecătorilor a fost pretestată pe un lot mic, respectiv 26 de judecători, care activau la instanŃe situată pe diferite niveluri de jurisdicŃie, respectiv judecătorii, tribunale şi curŃi de
apel.
Având în vedere concluziile pretestării metodologiei, grupul
de lucru a decis continuarea cercetării pe întreg eşantionul,
respectiv 108 judecători. Eşantionul a fost unul de tip probabilistic, bazat pe o selecŃie aleatoare stratificată . Stratificarea în
acest caz avea în vedere gradul instanŃelor - curte de apel, tribunal, judecătorie – şi volumul de încărcare pe judecător – mic,
mediu, mare.
De menŃionat este faptul că în stabilirea eşantionului de
studiu s-a avut în vedere un procent de 5% din volumul total de
judecători, repartizat în funcŃie de distribuŃia pe instanŃe. În stabilirea dimensiunii optime a eşantionului s-a avut în vedere stratul cu cei mai puŃini judecători - curte de apel – numărul de
judecători selectat fiind distribuit în mod proporŃional şi la celelalte straturi.
Strat eşanVolum
tion/ Grad eşantion
instanŃă judecători
5%
Curte de
Apel
Tribunal
Judecătorii
Total eşantion judecători 5%

Volum
eşantion
optim

36

36

64
90
189

36
36
108

DistribuŃia eşantionului pe
instanŃe în funcŃie de
volumul de cauze pe
judecător
mic
mediu
mare
12
12
12
12
12
36

12
12
36

12
12
36

Aplicarea metodologiei de lucru s-a realizat cu respectarea
pasului statistic, care în cazul de faŃă a fost de 3. Pasul statistic
a rezultat din împărŃirea volumului eşantionului optim de 108
judecători la numărul de participanŃi pe strat, respectiv 36. Aplicarea pasului statistic a asigurat o selecŃie aleatorie a judecătorilor participanŃi la studiu.
Având în vedere că obiectul acestui articol îl reprezintă adoptarea unui nou sistem de normare a muncii, vom prezenta în
detaliu structura eşantionului care a stat la baza concluziilor
reŃinute.
Analiza eşantionului scoate în evidenŃă faptul că ponderea
cea mai mare dintre respondenŃi este reprezentată de către
persoanele de gen feminin, respectiv 69.4%, diferenŃa fiind reprezentată de cele de gen masculin, respectiv 30.6%.
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gen
masculin
30.6%

respectiv 66.7%, provin de la secŃia civilă. DiferenŃa este reprezentată de judecătorii care provin de la secŃia penală, respectiv
33.3%.
În ceea ce priveşte distribuŃia pe secŃii este de menŃionat
faptul că în cazul secŃiei civile denumirea este utilizată în sens
generic, obiectele cuprinse în cadrul acestei secŃiuni fiind cele
care privesc materia civil, precum şi cele conexe dreptului civil,
respectiv contencios administrativ şi fiscal, comercial, litigii de
muncă etc.
Referitor la încărcătura şedinŃelor din analiza datelor rezultă

feminin
69.4%

incarcatura sedinta
sedinta usoara

În ceea ce priveşte distribuŃia în funcŃie de vârstă, din analiza datelor rezultă că ponderea cea mai mare a judecătorilor
incluşi în cadrul eşantionului se încadrează în categoria de vârstă 31 – 40 ani, respectiv 61.1%.

19.4%

varsta

sedinta medie
14.8%

peste 51 ani

sedinta grea

5.6%

65.7%

41-50 ani
21.3%
21-30 ani
12.0%

31-40 ani
61.1%

O altă categorie de vârstă destul de bine reprezentată este
cea cuprinsă în intervalul 41 – 50 ani, respectiv 21.3%, urmând
ca ponderea să scadă progresiv în ceea ce priveşte intervalul
25 – 30 ani, respectiv 12.0%, şi peste 51 ani, respectiv 5.6%.
sectia
sectia penala
33.3%

sectia civila
66.7%

Referitor la distribuŃia pe secŃii a eşantionului, din analiza
datelor se observă că un procent foarte mare al judecătorilor,
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că şedinŃele grele reprezintă o pondere foarte mare, respectiv
65.7%, diferenŃa fiind distribuită între şedinŃele cu încărcătură
medie, respectiv 14.8%, şi şedinŃele uşoare, respectiv 19.4%.
În ceea ce priveşte încadrarea şedinŃelor în cele trei categorii, respectiv şedinŃă grea, medie şi uşoară, aceasta s-a realizat prin aprecierea numărului de dosare în funcŃie de doi
parametrii, respectiv gradul instanŃei şi specificul şedinŃei civil/penal.
Astfel încărcătura pe şedinŃă a fost stabilită având în vedere următoarele limite maxime pentru fiecare grad analizat:
Încărcătura pe şedinŃă în materia penal
1. şedinŃă uşoa- 2. şedinŃă me- 3. şedinŃă grea
ră
die
maxim 10 dosa- maxim 20 dosa- peste 21 dosare/şedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Tribunal
maxim 10 dosa- maxim 15 dosa- peste 16 dosare/şedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Curte de apel maxim 10 dosa- maxim 15 dosa- peste 16 dosare/şedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Grad
instanŃă
Judecătorie

Încărcătura pe şedinŃă în materia civil
1. şedinŃă uşoa- 2. şedinŃă me- 3. şedinŃă grea
ră
die
maxim 30 dosa- maxim 40 dosa- peste 41 dosare/sedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Tribunal
maxim 25 dosa- maxim 35 dosa- peste 36 dosare/şedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Curte de apel maxim 25 dosa- maxim 35 dosa- peste 36 dosare/şedinŃă
re/şedinŃă
re/şedinŃă
Grad
instanŃă
Judecătorie

Referitor la distribuŃia încărcăturii în funcŃie de specificul
materiei civil/penal, din analiza datelor rezultă că în ambele
materii şedinŃele sunt foarte încărcate, ponderea şedinŃelor
grele fiind foarte mare.

incarcatura sedinta materia civil

sedinta usoara
23.6%

Potrivit prevederilor din actul normativ menŃionat, gradele
de complexitate iau valori progresive de la 2 la 10, unde 2 este
gradul de complexitate cel mai scăzut care poate fi acordat unui
obiect, iar 10 gradul de complexitate cel mai ridicat care poate fi
acordat unei cauze.
Având în vedere că scala de apreciere a complexităŃii obiectelor este destul de largă, de la 1 la 10, fapt care ar fi putut
conduce la dificultăŃi în prelucrarea statistică, s-a procedat la
gruparea gradelor de complexitate în jurul a trei valori care să
faciliteze prelucrarea datelor, astfel:
Grade de complexitate obiecte
1

sedinta grea

2

3

4

5

6

7

8

9

10

sedinta medie

Grade de complexitate grupate

15.3%

61.1%

Astfel în cazul materiei civil se poate observa că ponderea
şedinŃelor considerate grele este 61.1% din totalul şedinŃelor
analizate, respectiv 72 de şedinŃe, diferenŃa fiind reprezentată
de şedinŃele cu încărcătură medie 15.3% şi cele cu încărcătură
uşoară 23.6%.
De remarcat este faptul că ponderea şedinŃelor grele se
menŃine foarte ridicată şi în ceea ce priveşte materia penal unde
75% din şedinŃele analizate au o încărcătură ridicată.

incarcatura sedinta materia penal

1

2

3

complexitate mică

complexitate medie

complexitate ridicată

După cum se observă din tabelul de mai sus, valoarea 1
este acordată obiectelor cu complexitate mică, respectiv 1,2,3,4,
valoarea 2 este acordată obiectelor cu complexitate medie,
respectiv 5,6,7, iar valoarea 3 este acordată obiectelor de complexitate ridicată, respectiv 8,9,10.
Analiza obiectelor din punct de vedere al complexităŃii
scoate în evidenŃă faptul că pe întreg eşantionul de studiu ponderea cea mai mare este reprezentată de obiectele cu complexitate ridicată, respectiv 50%, aspect care coroborat cu numărul
mare de dosare înregistrate pe şedinŃă indică o posibilă suprasolicitare a judecătorilor determinată de repartizarea deficitară a
cauzelor în cadrul şedinŃei de judecată.
complexitate sedinta pe intreg esantionul

sedinta usoara
11.1%

complex. mic a

sedinta medie

13.4%

13.9%

sedinta grea

complex. ridicata

75.0%

50.0%

Având în vedere încărcătura mare a şedinŃelor de judecată
s-a procedat la analiza complexităŃii cauzelor pentru a se vedea
în ce măsură numărul mare de dosare pe şedinŃă este corelat
cu o complexitate ridicată a acestora, aspect care ar putea conduce la apariŃia unor suprasolicitări profesionale ridicate la nivelul judecătorilor.
Astfel în acest sens a fost avută în vedere Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 830A /2007, completată, privind stabilirea gradelor de complexitate unice naŃionale
pentru totalitatea obiectelor cuprinse în nomenclatoarele de
obiecte determinate pe materii din cadrul aplicaŃiei Ecris.

complex. medie
36.6%

De remarcat este faptul că pe grade de jurisdicŃie, complexitate obiectelor din cadrul şedinŃelor analizate tinde să fie şi mai
ridicată, depăşind 55% din cauze la nivel de curte de apel şi
tribunal şi doar 40% din cauze la nivel de judecătorie.
Analiza datelor scoate în evidenŃă faptul că raportat la cei
doi parametrii analizaŃi, respectiv numărul de dosare pe şedinŃă
şi gradul de complexitatea, situaŃia existentă la nivelul tribunalelor este cea mai dificilă deoarece aici s-a înregistrat un procent
foarte ridicat de şedinŃe grele, respectiv 77.8%, care conŃin cauze de complexitate ridicată, respectiv 55.2%.
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De remarcat este faptul că ponderea dosarelor cu complexitate ridicată se menŃine la un procentaj foarte ridicat indiferent
de volumul de activitate al tribunalelor, respectiv mare, mediu
sau mic
În ceea ce priveşte situaŃia existentă la nivel de judecătorii,
din analiza datelor rezultă că şi în acest caz situaŃia este destul
de dificilă în sensul că 72.2% dintre şedinŃe sunt grele, dar doar
40.4% dintre cauze au o complexitate ridicată, diferenŃa fiind
reprezentată de cauzele de complexitate medie 38.8% şi mică
20.8%.
Din analiza datelor rezultă că la nivelul judecătoriilor procentul de complexitate al obiectelor se menŃine în jurul valorii de
40% indiferent de volumul de activitate la care au fost încadrate,
respectiv mare, mediu sau mic.
Referitor la situaŃia existentă la nivelul curŃilor de apel, din
analiza datelor rezultă că ponderea şedinŃelor grele este mai
redusă, respectiv 47.2%, raportat la tribunal şi judecătorie, dar
procentul cauzelor cu complexitate ridicată este mare, respectiv
56.6%.
În ceea ce priveşte complexitatea cauzelor de la nivelul curŃilor de apel, din analiza datelor rezultă că aceasta este ridicată
indiferent de volumul de activitate al instanŃelor
De remarcat este faptul că la unele curŃi de apel incluse în
eşantion ponderea cauzelor cu complexitate ridicată înregistrate
pe şedinŃele de judecată este de 62%, ceea ce reprezintă un
procent foarte mare în condiŃiile aceasta poate conduce la apariŃia unor dezechilibre în gestionarea eficientă a şedinŃelor şi a
activităŃilor ulterioare.
complexitate sedinta CA volum mic

studiului, din punct de vedere statistic, cu volume diferite de
activitate (mare, mediu şi mic).
O altă particularitate a eşantionului este dată de faptul că o
pondere ridicată a judecătorilor (65.7%) se confruntă în activitatea profesională cu un volum mare de activitate, concretizat în
gradul de încărcare a şedinŃei de judecată. În ceea ce priveşte
instanŃele care înregistrează cel mai ridicat nivel de încărcare al
şedinŃelor, acestea sunt tribunalele urmate îndeaproape de
judecătorii. În cazul curŃilor de apel se observă o relativă echilibrare a gradului de încărcare al şedinŃelor, fapt pus în evidenŃă
de faptul că doar (47.2%) dintre şedinŃe sunt grele.
În ceea ce priveşte complexitatea cauzelor, din analiza datelor rezultă că la nivelul tribunalelor şi al curŃilor de apel, indiferent de volumul de activitate raportat la data studiului (mare,
mediu sau mic), se înregistrează o pondere ridicată a dosarelor
de complexitate ridicată, care depăşeşte în majoritatea situaŃiilor
50% din numărul total de obiecte înregistrate pe şedinŃă. Această situaŃie este cu atât mai accentuată cu cât ponderea dosarelor de complexitate scăzută este mică, ajungând până la 2.5%
din cauzele înregistrate pe şedinŃă în unele cazuri, fapt care
limitează libertatea judecătorului de a-şi doza efortul, prin alternarea cauzelor cu complexitate diferită, astfel încât să aibă un
randament constant pe tot parcursul şedinŃei şi implicit al zilelor
premergătoare şi ulterioare şedinŃei.
De asemenea, în ceea ce priveşte specificul şedinŃelor care
înregistrează complexitatea cea mai ridicată a cauzelor, din
analiza datelor rezultă că ponderea cea mai ridicată este reprezentată de şedinŃele în materia civil unde 59% dintre cauze au o
complexitate ridicată, faŃă de doar 25.6% în materia penal.

7. Prezentarea datelor
complex. mic a
6.2%

complex. medie
31.8%

complex. ridicata
62.0%

Acest dezechilibru este cu atât mai accentuat cu cât ponderea obiectelor cu complexitate mică este foarte scăzută, respectiv 6.2%, iar a celor de complexitate medie este de 31.8%, fapt
care restrânge foarte mult libertatea judecătorului de a -şi doza
efortul prin alternarea cauzelor cu complexitate ridicată cu cele
de complexitate mică şi medie.
Având în vedere datele prezentate, rezultă că în ceea ce
priveşte descrierea eşantionului studiat putem reŃine faptul că
acesta este alcătuit din 108 judecători (N=108) în mare parte de
gen feminin (69.4%), cu o vârstă cuprinsă în intervalul 31 – 40
ani (61.1%), care profesează în proporŃie ridicată în materia civil
(66.7%) la toate gradele de jurisdicŃie (curte de apel, tribunal şi
judecătorie) şi la instanŃe care se confruntau la data efectuării
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Descrierea eşantionului a scos în evidenŃă că la nivelul populaŃiei de judecători există o serie de factori de risc care pot
determina suprasolicitare profesională, factori rezultaŃi din specificul activităŃii pe care o desfăşoară.
Principalii factori de risc identificaŃi în activitatea judecătorilor privesc volumul foarte mare de dosare şi mecanismele administrative prin care acestea sunt repartizate pe complete,
respectiv încărcarea cu un număr foarte mare de cauze a şedinŃei de judecată, precum şi distribuŃia neuniformă a cauzelor din
punct de vedere al complexităŃii.
De remarcat este faptul că aceşti factori de risc nu apar izolat doar la anumite instanŃe sau doar la un anumit volum de
activitate al instanŃei, specificul lor fiind acela că sunt generalizaŃi la întregul eşantion.
Având în vedere factorii de risc identificaŃi, problema se pune în ce măsură aceştia interferează cu activitatea profesională
prin afectarea randamentului şi implicit a calităŃii muncii.
Pentru a putea răspunde la această întrebare s-a procedat
la măsurarea performanŃei psihice cu ajutorul probelor psihologice. Astfel s-a stabilit un set de probe psihologice cu care s-au
măsurat principalele funcŃii psihice implicate în susŃinerea randamentului profesional în cazul judecătorilor, respectiv interferenŃa cognitivă, memoria de lucru, atenŃia concentrată, memoria
de scurtă durată, raŃionamentul etc.

Procedura de culegere a datelor a presupus aplicarea probelor psihologice în două momente diferite, respectiv la începutul zilei de lucru, în speŃă când judecătorul ajunge la serviciu, şi
la sfârşitul zilei de lucru când judecătorul şi-a încheiat activitatea
pe ziua respectivă şi se pregăteşte să plece acasă.
Pentru aplicarea testelor psihologice au fost alese două zile, din cadrul săptămânii de lucru analizate, considerate ca fiind
relevante pentru scopul propus, respectiv ziua în care judecătorul intra în şedinŃă şi o zi obişnuită de birou stabilită, de principiu, după ziua de birou.
În ceea ce priveşte setul de teste aplicat, este de menŃionat
faptul că pentru a se evita familiarizarea judecătorilor cu întrebările (itemii) s-a procedat la scindarea testelor în patru grupe de
itemi egale, fiecare grupă fiind alocată pentru un moment predefinit al testării.
Suplimentar au fost culese date referitoare la volumul de
activitate pentru fiecare zi de lucru, aspect necesar pentru a se
putea face o corelaŃie între performanŃa obŃinută la probele psihologice şi nivelul de solicitare profesională căruia judecătorul a
trebuit să-i facă faŃă în activitate.
7.1 Solicitări identificate în cadrul şedinŃei de judecată
Analiza datelor scoate în evidenŃă că majoritatea funcŃiilor
psihice implicate în susŃinerea procesului cognitiv înregistrează
valori foarte mari, peste M = 5.00, aspect care demonstrează
faptul că şedinŃa de judecată este o activitate foarte complexă
ce solicită în foarte mare măsură resursele aptitudinale ale judecătorilor.
Analiza solicitarilor psihologice implicate in

Aptitudini cognitive

desfasurarea sedintei de judecata
Intelegere verbala
Inteleg.limbaj scris
Exprimare orala
Exprimare scrisa
Memorare
Identif. probleme
Operarea cu cifre
Rationament deductiv
Rationament inductiv
Clasif. informatii
Flexibil. cognitiva
Rapid. structurarii
Flexibil structurari
Concentrar. atentiei
Mobilitatea atentiei
1

2

3

4

5

6

7

Nivelul solicitarii aptitudinilor in realizarea activitatii

Astfel după cum se poate observa şi din graficul de mai
sus, funcŃiile psihice la nivelul cărora se înregistrează cele mai
mari solicitări în cadrul şedinŃei de judecată sunt: concentrarea
atenŃiei (M=6.65), mobilitatea atenŃiei (M= 6.50), înŃelegerea
verbală (M = 6.57), exprimarea orală (M = 6.60) şi identificarea problemelor (M = 6.39).
De asemenea, valori mari se înregistrează şi la raŃionament (M = 5.94), capacitatea de memorare(M= 5.55), flexibilitatea cognitivă (M=5.83), rapiditatea/flexibilitatea structurării
(M=5.98) şi clasificarea informaŃiilor (M = 5.42).
Valorile foarte mari înregistrate la nivelul acestor funcŃii psihice arată că gestionarea eficientă a şedinŃei de judecată pre-

supune din partea judecătorilor o capacitate foarte bună de
exprimare şi înŃelegere verbală, asociată cu o putere mare de
concentrare a atenŃiei, precum şi de orientare a acesteia în
scopul înŃelegerii situaŃiei de fapt, precum şi a identificării acelor
detalii care ar putea conduce la clarificarea speŃei deduse judecăŃii.
Singurele funcŃii psihice la nivelul cărora nu apar solicitări
semnificative sunt cele care privesc utilizarea limbajului scris
(M=3.50) şi operarea cu cifre (M=3.50), ceea ce înseamnă că
judecătorii folosesc foarte puŃin aceste abilităŃi în îndeplinirea
atribuŃiilor specifice şedinŃei de judecată.
O situaŃie puŃin diferită este înregistrată în cazul funcŃiei
psihice răspunzătoare cu înŃelegerea limbajului scris (M=5.10),
care înregistrează un nivel mediu spre ridicat de solicitare, ceea
ce înseamnă că judecătorii folosesc abilităŃile comprehensive
atunci când instrumentează proba cu înscrisuri în cadrul şedinŃei de judecată sau atunci când consemnează declaraŃiile părŃilor.
Referitor la solicitările care apar în cadrul şedinŃei de judecată la nivelul abilităŃilor sociale/interpersonale, acestea vizează
în special capacitatea judecătorilor de a manifesta autocontrol
(M=6.56) în plan cognitiv şi comportamental.
Astfel în plan cognitiv autocontrolul presupune prevalenŃa
raŃionalităŃii (M=6.43) asupra emoŃiilor care pot afecta câmpul
conştiinŃei şi implicit capacitatea decizională a judecătorilor în
şedinŃa de judecată.
De asemenea, în plan comportamental autocontrolul se
manifestă prin stăpânire de sine, fermitate şi calm, ceea ce
presupune disponibilitate şi deschidere din partea judecătorilor
în relaŃia cu ceilalŃi actori care participă la şedinŃa de judecată
(procurori, avocaŃi, experŃi, justiŃiabili etc.)
Faptul că judecătorii acordă atenŃie comportamentului afişat
în şedinŃa de judecată, rezultă şi din importanŃa pe care aceştia
o dau flexibilităŃii comportamentale (M=6.18), amabilităŃii
(M=5.99) şi agreabilităŃii (M=5.75), fapt care pune în evidenŃă
dorinŃa acestora de a controla sala prin afişarea unui comportament deschis faŃă de ceilalŃi actori, dar şi ferm în acelaşi timp,
aspect pus în evidenŃă de valorizarea independenŃei profesionale (M=6.07).
Valorizarea autocontrolului în şedinŃa de judecată implică
din partea judecătorilor şi răbdare, respectiv stăruinŃă în aflarea
adevărului. Faptul că judecătorii valorifică această componentă
a autocontrolului în şedinŃa de judecată rezultă şi din importanŃa
pe care o acordă dorinŃei de realizare (M=6.11), conştiinciozităŃii (M=5.90), perseverenŃei (M=5.87), optimismului
(M=4.86) şi asertivităŃii (M=4.81).
Referitor la solicitările identificate este de remarcat că acestea pot fi resimŃite în mod diferite de judecători. Din analiza datelor rezultă că percepŃia nivelului de solicitare aptitudinală
resimŃită de judecători este dependentă în mare măsură de
experienŃa profesională.
Astfel la nivel psihologic, experienŃa profesională poate
fi un factor care mai atenuează din nivelul de solicitare resimŃit la nivel aptitudinal, din acest punct de vedere experienŃa acŃionând ca un mecanism de adaptare la solicitările
specifice sarcinii. De remarcat este faptul că experienŃa
determină o anumită relaxare în plan cognitiv, tendinŃă înregistrată în special la judecătorii care judecă în materia
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civil. În ceea ce priveşte judecătorii din materia penal, aceştia îşi păstrează vigilenŃa în cadrul şedinŃei de judecată
indiferent de experienŃa acumulată, ceea ce scoate în evidenŃă că şedinŃele de judecată din materia penal sunt mult
mai solicitante comparativ cu cele din materia civil.
În ceea ce priveşte percepŃia nivelului de solicitare resimŃit
la nivelul abilităŃilor sociale/ interpersonale, datele înregistrate
pun în evidenŃă că şi în acest caz experienŃa funcŃionează ca un
mecanism de coping/adaptare a judecătorilor.
Astfel analiza convergenŃei opiniilor scoate în evidenŃă că
judecătorii care activează la nivel de judecătorii valorizează mult
mai mult autocontrolul în şedinŃa de judecată, SD = 0.50, comparativ cu judecătorii de la tribunal, SD = 1.00, şi curte de apel,
SD = 1.13, care tind să aibă opinii mai nuanŃate ca urmare a
experienŃei acumulate care are în acest caz are efect compensatoriu în raport cu solicitările resimŃite.
Faptul că experienŃa profesională este un factor care tinde
să atenueze din importanŃa autocontrolului în şedinŃa de judecată, rezultă şi din valoarea abaterii standard înregistrată pe categorii de vârste.
Astfel judecătorii cu vârsta până în 30 de ani prezintă o
convergenŃă a opiniilor mult mai ridicată cu privire la importanŃa
autocontrolului, SD = 0.47, comparativ cu judecătorii cu vârste
de peste 51 de ani, SD = 1.22.
De asemenea, materia în care judecă tinde să aibă importanŃă în aprecierea importanŃei autocontrolului, judecătorii din
materia penal fiind mult mai convinşi de importanŃa autocontrolului în şedinŃa de judecată, SD = 0.79, comparativ cu judecătorii
din materia civil, SD = 1.03, care au opinii mai nuanŃate.
În ceea ce priveşte raŃionalitatea, indicele de convergenŃă a
opiniilor este foarte ridicat indiferent de gradul instanŃei sau de
materia în care judecă participanŃii la studiu. Un aspect interesant care a rezultat ca urmare a analizei informaŃiilor statistice
este acela că raŃionalitatea în şedinŃa de judecată este valorizată diferit în funcŃie de vârsta judecătorilor.
Astfel grupa de vârstă care valorizează cel mai mult raŃionalitatea în şedinŃa de judecată este cea a judecătorilor de peste 51 de ani, care prezintă un indice de convergenŃă a opiniilor
de SD = 0.41. Următoarele categorii de vârstă, în ordinea valorizării raŃionalităŃii sunt grupa judecătorilor până în 30 de ani, SD
= 0.76, grupa judecătorilor până în 40 de ani,SD = 0.78, şi grupa judecătorilor cu vârste cuprinse între 41 – 50 de ani, SD =
1.10.
După cum se poate observa judecătorii cu vârste cuprinse
între 41 şi 50 de ani, prezintă tendinŃa de a se lăsa influenŃaŃi de
emoŃii în şedinŃa de judecată, fapt care poate afecta atât calitatea soluŃiilor pronunŃate, cât şi maniera de raportare la ceilalŃi
participanŃi la procesul judiciar.
Acest aspect rezultă din faptul că judecătorii cu vârste cuprinse între 41 şi 50 de ani, prezintă o convergenŃă a opiniilor
mult mai scăzută la abilităŃile care implică gestionarea relaŃiilor
interpersonale în cadrul şedinŃei de judecată, respectiv flexibilitate comportamentală, SD = 1.33, amabilitate, SD = 1.63 şi
agreabilitate, SD = 1.93, comparativ cu celelalte categorii de
vârstă.
De asemenea, diferenŃe semnificative se pot observa la categoria de vârstă 41 – 50 ani şi în ceea ce priveşte răbdarea
sau stăruinŃa în aflarea adevărului în şedinŃa de judecată.
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Astfel categoria judecătorilor cu vârste cuprinse între 41 –
50 ani, au opinii mult mai nuanŃate cu privire la abilităŃile asociate răbdării/stăruinŃei, respectiv dorinŃa de realizare, SD = 1.59,
conştiinciozitatea, SD = 1.58, şi perseverenŃa în aflarea adevărului în şedinŃa de judecată, SD = 1.53, comparativ cu celelalte
categorii de vârstă care valorizează mult mai mult aceste abilităŃi în cadrul şedinŃei, în acest sens fiind de remarcat judecătorii
cu vârste peste 51 de ani care acordă o importanŃă deosebită
manifestării acestor abilităŃi.
Datele prezentate scot în evidenŃă o posibilă criză a vârstei
mijlocii cu care se confruntă judecătorii cu vârste cuprinse între
41 şi 50 de ani, care poate afecta calitatea actului de justiŃie în
măsura în care nu este gestionată eficient de factorii de conducere.
Având în vedere că majoritatea judecătorilor care se încadrează la această categorie de vârstă funcŃionează la nivel de
tribunal sau curte de apel s-a procedat la analiza volumului de
activitate al acestor instanŃe, pentru a se stabili o eventuală
cauză a aspectelor semnalate mai sus.
Analiza volumului de activitatea a scos în evidenŃă că judecătorii care activează în special la tribunalele şi curŃile de apel
cu volum mic de activitate şi în unele cazuri la cele cu volum
mediu de activitate, prezintă cel mai mare risc de a fi afectaŃi de
o posibilă subsolicitare profesională care imprimă şedinŃei de
judecată o anumită rutină, ceea ce are efecte negative asupra
randamentului profesional şi implicit asupra calităŃii actului de
justiŃie.
Datele prezentate scot în evidenŃă necesitatea asigurării unei încărcări cât mai echilibrate şi diversificate a şedinŃei de judecată, din punct de vedere a speŃelor, aspect
menit să conducă la diminuarea riscului de apariŃie a rutinei
şi implicit a sentimentului de blazare în rândul judecătorilor.
Referitor la volumul de activitate pe care judecătorii trebuie
să-l gestioneze în cadrul şedinŃei de judecată, din analiza datelor rezultă că activităŃile cele mai mari consumatoare de timp
sunt reprezentate de dezbaterile pe fondul cauzei, 39% din
timp, şi administrarea probatoriului, 22.7% din timp.

Distributia procentuala a timpului
in sedinta de judecata
alta activitate
6.8%

amanarea cauzelor
9.0%
prop. probatoriu
11.4%

dezbateri
39.0%

incidente proced.
9.7%

adm. probatoriului
veri. stare arest
1.5%

22.7%

După cum se poate observa din graficul de mai sus, diferenŃa timpului este distribuită pentru îndeplinirea celorlalte activităŃi specifice, respectiv amânarea cauzelor fără discuŃie, 9% din
timp, propunere probatoriu, 11.4% din timp, soluŃionarea incidentelor procedurale, 9.7% din timp, verificarea stării de arest
(timpi înregistraŃi doar de judecătorii din materia penal), 1.5%
din timp, şi alte activităŃi specifice, 6.8% din timp.
Analiza timpilor efectivi alocaŃi de către judecători pentru
şedinŃa de judecată pune în evidenŃă faptul că durata şedinŃei
este influenŃată de o serie de factori care Ńin de gradul instanŃei,
specificul secŃiei, gradul de încărcare a şedinŃei şi complexitatea
dosarelor instrumentate.
Din datele înregistrate rezultă că judecătorii care judecă la
nivel de judecătorie şi tribunal au tendinŃa de a aloca un timp
mai mare pentru şedinŃa de judecată, comparativ cu judecătorii
de la nivel curŃii de apel.
De asemenea, judecătorii care judecă în materia penal alocă un timp mai mare pentru şedinŃa de judecată, comparativ cu
judecătorii din materia civil, aspect care pune în evidenŃă că
şedinŃele în materia penal sunt mai complexe şi implicit mai
solicitante pentru judecători.
Un ultim aspect care trebuie menŃionat este faptul că judecătorii care se confruntă cu şedinŃe grele, caracterizate printr-un
număr mare de dosare cu complexitate ridicată, alocă un timp
mai mare pentru instrumentarea acestora comparativ cu judecătorii care intră în şedinŃe uşoare.
Analiza timpilor înregistraŃi scoate în evidenŃă faptul că indicatorul complexitate este unul care afectează semnificativ
randamentul judecătorilor, în sensul că efortul depus pentru
instrumentarea unui dosar de complexitate ridicată este de 15
ori mai mare comparativ cu efortul depus pentru soluŃionarea
unui dosar de complexitate mică.
Având în vedere că judecătorii care se confruntă cu factorii
menŃionaŃi mai sus au şedinŃe de judecată care durează în medie 5 ore, iar în unele cazuri acestea ajungând şi până la 15 ore,
precum şi faptul că 60.5% din timpul alocat şedinŃei judecătorul
îl foloseşte pentru instrumentarea dosarelor de complexitate
ridicată, ceea ce presupune un efort susŃinut într-un interval
mare de timp, rezultă că în acest caz judecătorii se confruntă cu
un risc mare de suprasolicitare fizică şi psihică care poate afecta grav capacitatea de a urmări dezbaterile şi de a judeca limpede.
Această concluzie este susŃinută de rezultatele obŃinute la
probele psihologice care scot în evidenŃă că randamentul intelectual tinde să fie diferit, de la un moment la altul al zilei,
această fluctuaŃie fiind dependentă de acŃiunea unor variabile
cu potenŃial stresor - gradul instanŃei, volumul de activitate al
instanŃei, secŃia unde activează judecătorul, încărcătura şedinŃei
de judecată şi distribuŃia dosarelor pe şedinŃă în funcŃie de
complexitate.
Analiza datelor s-a prin realizat prin raportarea rezultatelor
la un coeficient de încredere semnificativ statistic de 95%, respectiv p< 0.005.
Procedura de testare a ipotezelor a avut în vedere utilizarea testului statistic Wilcoxon pentru două eşantioane perechi.
Testul Wilcoxon a fost utilizat în acest caz deoarece distribuŃia
nu respecta criteriul normalităŃii, aspect care să motiveze utilizarea testului t.

Rezultatele obŃinute ca urmare a testării ipotezelor, confirmă faptul că la sfârşitul zilei de şedinŃă se înregistrează o scădere accentuată a performanŃei în cazul raŃionamentului inductiv
şi deductiv (p=0.000), fapt care afectează randamentul profesional la nivelul tuturor judecătorilor implicaŃi în studiu indiferent
de gradul instanŃei, volumul de activitate al instanŃei, secŃia unde activează judecătorul şi încărcătura şedinŃei de judecată.
Din analiza datelor rezultă că diminuarea performanŃei
este dependentă, cu un nivel de încredere de peste 95%, de
modalitatea de încărcare a şedinŃei de judecată cu dosare
de complexitate diferită.
Astfel în cazul judecătorilor care intră în şedinŃe încărcate
cu dosare de complexitate diferită, dar care nu respectă o distribuŃie normală, respectiv numărul de dosare cu complexitate
ridicată este mult mai mare comparativ cu cele de complexitate
mică sau medie, se înregistrează o diminuare mult mai accentuată a randamentului cognitiv, comparativ cu judecătorii care
intră în şedinŃe care respectă distribuŃia normală, respectiv numărul de dosare cu complexitate medie este mai mare comparativ cu dosarele cu complexitate mică sau ridicată.
În acest caz este de remarcat situaŃia unor şedinŃe de judecată în materia civil de la nivel de tribunal în care dintr-un total
de 120 de dosare, 110 erau reprezentate de cauze cu complexitate ridicată!
Referitor la scăderea randamentului intelectual, aceasta se
poate traduce prin diminuarea capacităŃii de a asimila şi de a
prelucra informaŃiile, aspect care afectează profund calitatea
procesului decizional la sfârşitul zilei de şedinŃă.
Această concluzie este susŃinută statistic şi de rezultatele
obŃinute la inhibiŃia cognitivă (p=0.002) şi memoria de scurtă
durată (p=0.003) unde au fost obŃinute valori semnificative ale
lui p, fapt care indică, cu un nivel de încredere de peste 95%, că
la sfârşitul zilei de şedinŃă se înregistrează o scădere accentuată a capacităŃii de concentrare şi de selecŃie a informaŃiilor relevante pentru a lua decizii adecvate în speŃe complexe, în
special la judecătorii care activează la instanŃele cu volum mare
de activitate şi judecă în şedinŃe grele care nu respectă distribuŃia normală a dosarelor în funcŃie de complexitate.
7.2 Solicitări identificate în cadrul zilei de birou
Procedura de evaluare a randamentului intelectual în ziua
de birou a presupus o metodologie similară cu cea utilizată în
ziua de şedinŃă.
Astfel au fost aplicate probe psihologice la începutul, respectiv la sfârşitul zilei de lucru. De asemenea, au fost culese
date despre specificul activităŃilor desfăşurate în zilele de birou,
precum şi despre volumul de activitate al fiecărui judecător participant la studiu.
Din analiza datelor rezultă că specificul activităŃilor desfăşurate în zilele de birou sunt cele referitoare la: stabilirea măsurilor
premergătoare; studierea şedinŃei de judecată; redactarea hotărârilor etc.
Referitor la specificul acestor activităŃi este de remarcat că
acestea solicită în foarte mare măsură înŃelegerea limbajului
scris (M = 6.44), exprimarea scrisă (M = 6.60) identificarea problemelor (M = 6.43), atenŃia concentrată (M = 6.42) etc.
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De asemenea, de remarcat este faptul că specificul acestor
activităŃii este preponderent intrinsec, principalele solicitări fiind
înregistrate la nivelul conştiinciozităŃii (M = 6.17) şi al raŃionalităŃii (M = 6.15). Un element important demn de remarcat este
acela că activităŃile de birou nu presupun lucrul cu publicul,
aspect care rezultă din nivelul foarte scăzut de solicitare care
apare la nivelul abilităŃilor sociale/interpersonale.
Din punct de vedere al solicitărilor identificate putem concluziona că activităŃile de birou presupun un efort eminamente
intelectual pentru a fi îndeplinite la standarde de calitate.
Referitor la efortul pe care judecătorii îl depun pentru îndeplinirea acestor activităŃi, din analiza datelor rezultă că acesta
este foarte consistent în condiŃiile în mare majoritatea timpului
de lucru este alocată pentru citirea pieselor dosarelor, meditarea asupra speŃei, elaborarea considerentelor şi redactarea
considerentelor, activităŃi care sunt foarte mari consumatoare de
timp şi energie.
Astfel în cazul studierii şedinŃei de judecată, activitatea cea
mai mare consumatoare de timp este reprezentată de citirea
pieselor dosarului, judecătorii în acest caz alocând în medie
50.8% din totalul timpului pentru îndeplinirea acesteia.

Distributia procentuala a timpului
studierea sedintei de judecata
alta activ.
2.0%
intoc. fisei
16.9%

citirea pieselor
medit. asupra spetei
50.8%
30.4%

şi în încărcătura şedinŃei de judecată. Acest judecător a reuşit
să studieze doar 38 de cauze din cele 104 câte a avut şedinŃa
de judecată monitorizată.

Distributia procentuala a timpului
in functie de complexitatea cauzelor
complexitate mica
6.5%
complexitate medie
30.6%

complexitate mare
62.9%

Deşi numărul de cazuri la care se înregistrează acest comportament nu este semnificativ raportat la mărimea eşantionului,
respectiv 4 cazuri, totuşi existenŃa lor ar trebui avută în vedere
ca un argument suplimentar pentru implementarea unui sistem
de normare a muncii bazat pe distribuirea normală dosarelor.
Referitor la tendinŃele identificate, din analiza datelor rezultă că acestea se regăsesc
şi în cadrul celorlalte activităŃi specifice desfăşurate de judecători în cadrul zilelor de birou.
Astfel în cazul activităŃii privind redactarea hotărârilor, din
analiza datelor rezultă că aproximativ 90% din timpii înregistraŃi
sunt alocaŃi de judecători pentru elaborarea şi redactarea considerentelor hotărârii.
De remarcat că dosarele de complexitate ridicată reprezintă
şi în acest caz factorul care solicită cel mai mult judecătorii.
Distributia procentuala a timpului alocat pentru

DiferenŃa de timp în acest caz este alocată de judecători
pentru meditarea asupra speŃei, 30.4% din timp, întocmirea/completarea fişei dosarului, 16.9% din timp, şi pentru altă
activitate, 2% din timp.
Referitor la distribuŃia înregistrată aceasta tinde să fluctueze foarte mult în funcŃie de complexitatea dosarelor instrumentate.
Astfel judecătorii tind să aloce un timp mult mai mare pentru
studierea dosarelor de complexitate ridicată, 62.9% din timp,
comparativ cu timpi alocaŃi pentru studierea dosarelor de complexitate medie, 30.6% din timp, şi mică, 6.5% din timp.
Distribuirea neuniformă a dosarelor are efecte negative
asupra activităŃii judecărilor, aceştia fiind nevoiŃi să aloce timpi
foarte mari pentru studierea şedinŃei în condiŃiile în care aceasta
este încărcată preponderent cu obiecte de complexitate ridicată.
Un alt efect negativ identificat îl constituie apariŃia unor
comportamente contraproductive concretizate în faptul că judecătorul nu reuşeşte să studieze toată şedinŃa de judecată. Astfel
este de menŃionat cazul judecătorului X care a judecat în materia civil la un tribunal cu volum mare de activitate, fapt reflectat
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redactare in functie de complexitatea dosarelor
complex. mica
8.4%
complex. medie
29.6%

complex. mare
62.0%

Faptul că judecătorii alocă pentru motivarea dosarelor de
complexitate mare 62% din timp, scoate în evidenŃă efortul foarte mare pe care aceştia îl depun pentru îndeplinirea acestei
activităŃi. În acest sens este relevant cazul judecătorului Y care
a alocat în săptămâna de lucru monitorizată 35 de ore doar
pentru motivarea hotărârilor. Din analiza datelor rezultă că acest

respondent judecă în materia civil la un tribunal încadrat statistic
cu un volum mediu de activitate, ceea ce nu se reflectă în gradul de încărcare a şedinŃei de judecată. Analiza produselor activităŃii arată că judecătorul a avut în săptămâna monitorizată o
şedinŃă în care a instrumentat 123 de dosare, din care 113
dosare de complexitate ridicată, 7 dosare de complexitate
medie şi 3 dosare de complexitate mică. În ceea ce priveşte
hotărârile redactate, din analiza datelor rezultă că cele 37 de
ore au fost alocate pentru redactarea a 21 hotărâri, din care 20
hotărâri în dosare de complexitate ridicată şi 1 hotărâre într-un
dosar de complexitate medie. De remarcat este faptul că toate
hotărârile redactate sunt în dosare instrumentate în şedinŃa
monitorizată.
Faptul că şedinŃa de judecată este încărcată cu un număr
foarte mare de dosare cu complexitate ridicată, fără a se respecta principiul distribuŃiei normale, conduce la perturbarea
activităŃii zilnice a judecătorilor. Astfel principalul efect vizibil
constă în creşterea stocului de hotărâri neredactate, ceea ce
reprezintă o povară/frustrare pentru judecători în condiŃiile în
care presupune reluarea studiului dosarului şi implicit alocarea
unui timp mult mai mare decât dacă ar fi fost redactată imediat
după pronunŃare.

bilitatea de a-şi gestiona efortul şi implicit timpul de lucru.
Această situaŃie afectează independenŃa magistratului în ceea
ce priveşte capacitatea acestuia de a-şi organiza munca într-un
mod eficient.
Referitor la efectele pe care suprasolicitarea profesională le
are asupra judecătorilor, din analiza datelor rezultă că performanŃa judecătorilor în ziua de birou tinde să fie influenŃată în
foarte mare măsură de modalitatea de încărcare a şedinŃei de
judecată.
Astfel analiza statistică a datelor pune în evidenŃă faptul că
oboseala din şedinŃa de judecată este resimŃită de judecători în
ziua de birou, în special în a doua parte a zilei de lucru când se
înregistrează o diminuare semnificativă statistic (p=0.001) a
randamentului la unele funcŃii psihice.
Această concluzie este susŃinută de media înregistrată pe
fiecare moment al testării.
Ranks
distributia dosarelor pe
sedinta
respecta distributia
normala

nu respecta distributia
normala

Procentul de hotarari redactate
in saptamana monitorizata
hotarari redactate
37.2%

solutii pronuntate
62.8%

Pentru a avea o perspectivă de ansamblu asupra randamentului judecătorilor în ceea ce priveşte redactare hotărârilor,
s-a procedat la identificarea raportului dintre numărul de numărul de soluŃii pronunŃate în săptămâna analizată şi cel de hotărâri redactate.
Astfel după cum se poate observa din grafic, ponderea hotărârilor redactate în săptămâna monitorizată este de doar
37.2% în condiŃiile în care soluŃiile pronunŃate reprezintă 62.8%.
Altfel spus judecătorii motivează, în medie, imediat după pronunŃare doar o soluŃie din trei, ceea ce înseamnă că rămân
destul de multe hotărâri neredactate de la o şedinŃă la alta.
Analiza statistică a datelor scoate în evidenŃă că timpii alocaŃi pentru redactarea hotărârilor tind să fluctueze foarte mult în
funcŃie de complexitatea dosarelor, încărcătura şedinŃei de judecată, volumul de activitate etc., aspect ce imprimă activităŃii o
lipsă de predictibilitate.
Lipsa de predictibilitate în ceea ce modul de încărcare a
şedinŃei cu dosare de complexitate diferită, constituie un factor
semnificativ de presiune asupra judecătorului care nu are posi-

ictst scoruri zi sedinta
icrst scoruri zi sedinta
ictsb scoruri zi birou
icrsb scoruri zi birou
ictst scoruri zi sedinta
icrst scoruri zi sedinta
ictsb scoruri zi birou
icrsb scoruri zi birou

Mean Rank
2.89
2.72
2.37
2.01
2.71
2.86
2.07
2.36

Astfel în cazul judecătorilor care au judecat în şedinŃe ce nu
au respectat principiul distribuŃiei normale a dosarelor, media
randamentului la începutul zilei de şedinŃă era de 2.71 urmând ca
acesta să crească progresiv la sfârşitul zilei de şedinŃă până la
2.86, fapt care pune în evidenŃă o diminuare a performanŃei în
activitate. De asemenea, în ceea ce priveşte performanŃa din ziua
de birou se poate observa că la începutul zilei media era de 2.07
urmând ca aceasta să crească la sfârşitul zilei la 2.36, aspect
care pune în evidenŃă că la nivel psihologic a fost acumulată o
stare de oboseală care se activează pe parcursul zilei de lucru,
fapt ce conduce la diminuarea performanŃei în activitate.
De remarcat este faptul că în cazul judecătorilor care au judecat în şedinŃe ce au respectat o distribuŃie normală a dosarelor, randamentul s-a îmbunătăŃit cu fiecare testare. Astfel dacă
la intrarea în şedinŃa de judecată media randamentului era de
2.89 aceasta a scăzut progresiv până la o medie de 2.72 la
sfârşitul zilei de şedinŃă, urmând ca în ziua de birou performanŃa
să fie mai bună cu o medie de 2.37 la începutul zilei şi terminând cu o medie de 2.01 la sfârşitul zilei de birou. Valoarea
mică a mediei în acest caz indică faptul că timpul alocat sarcinii
a fost mai mic şi implicit randamentul mai bun.
Această concluzie este susŃinută şi de aplicarea testului
statistic Friedman în cazul probei de atenŃie concentrată. Rezultatul testului statistic a scos în evidenŃă că performanŃa la
această probă tinde să înregistreze o creştere progresivă în
cazul judecătorilor care judecă în şedinŃe ce respectă principiul
distribuŃiei normale a dosarelor, semn că activitatea a fost stimulativă intelectual iar judecătorul a putut să-şi gestioneze în mod
eficient efortul.
Această tendinŃă se poate observa şi în ceea ce priveşte
dinamica performanŃei din ziua de birou. Astfel în acest caz se
înregistrează o creştere progresivă, semnificativă statistic p=
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0.000, a capacităŃii de concentrare, ceea ce se poate traduce
printr-o capacitate bună de adaptare la solicitările profesionale
specifice zilei de birou.
O situaŃie cu totul diferită se înregistrează în cazul judecătorilor care au judecat în şedinŃe ce nu au respectat principiul
distribuŃiei normale. Astfel în acest caz se înregistrează o relativă stabilitate a capacităŃii de concentrare a atenŃiei pe tot parcursul zilei de şedinŃă. De remarcat este că stabilitatea funcŃiei
psihice a fost menŃinută cu un consum foarte mare de energie,
fapt ce a condus la instalarea oboselii psihice, resimŃită şi pe
parcursul zilei de birou când se înregistrează o diminuare a
randamentului, semnificativă statistic p=0.000. la sfârşitul zilei
de lucru.
Referitor la legătura dintre fluctuaŃia randamentului din ziua
de şedinŃă şi a celui din ziua de birou s-a procedat la testarea
acestei ipoteze prin utilizarea testului de corelaŃie a rangurilor
(Spearman). Astfel rezultatele obŃinute indică o corelaŃie pozitivă ridicată 0.762, semnificativă la p=0.000, între performanŃa
înregistrată în ziua de şedinŃă şi cea din ziua de birou în cazul
judecătorilor care au intrat în şedinŃe ce nu respectă principiul
distribuŃiei normale a dosarelor.
O procedură similară de testare a ipotezei a fost aplicată şi
pentru restul variabilelor responsabile de diminuarea randamentului, respectiv volumul de activitate al instanŃei, secŃia unde
activează judecătorii şi încărcătura de dosare pe şedinŃă.
Astfel în ceea ce priveşte volumul de activitate al instanŃei,
din analiza datelor rezultă că şi acest factor este responsabil de
fluctuaŃia randamentului intelectual, principalii afectaŃi fiind judecătorii care judecă la instanŃele cu volum mare de activitate.
De remarcat este faptul că în cazul judecătorilor care funcŃionează la nivelul instanŃelor cu volum mic de activitate se înregistrează o creştere semnificativă a randamentului (p=0.000)
atât în ziua de şedinŃă cât şi în ziua de birou. Astfel dacă în
cazul judecătorilor de la instanŃele cu volum mic de activitate se
poate observa că intră mai greu în sarcină la începutul zilei de
şedinŃă, media randamentului fiind 3.10, aceştia reuşesc să se
adapteze progresiv pe parcursul zilei de lucru şi chiar să-şi îmbunătăŃească semnificativ performanŃa la sfârşitul zilei de birou
când înregistrează o medie de 1.85, superioară celorlalŃi judecători de la instanŃele cu volum mediu şi mare de activitate.
În cazul judecătorilor de la instanŃele cu volum mic de activitate se poate concluziona că performanŃa în activitate se îmbunătăŃeşte progresiv deoarece încărcătura de dosare a fost
stimulativă, fapt care a permis o gestionare eficientă a efortului
şi implicit o creştere a operativităŃii atât în ziua de şedinŃă cât şi
de birou.
Referitor la rezultatul testării ipotezei, analiza datelor pune
în evidenŃă faptul că există o diferenŃă semnificativă statistic
(p=0.006) între valorile medii ale probelor aplicate în cazul judecătorilor care judecă la instanŃe cu volum mare de activitate,
semn că în acest caz randamentul nu este constat iar activitatea
desfăşurată are de suferit ca urmare a acumulării unei stări de
oboseală.
În ceea ce priveşte încărcătura de dosare pe şedinŃă, din
analiza datelor rezultă că cei mai expuşi riscului de suprasolicitare sunt judecătorii care judecă în şedinŃe grele.
Astfel în acest caz se înregistrează o diminuare a randamentului atât la sfârşitul zilei de şedinŃă, cât şi a celei de birou.
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Această diminuare a randamentului intelectual apare pe fondul
acumulării unei stări de oboseală cronică, determinată de expunerea constantă la un număr mare de dosare pe şedinŃă. Oboseala psihică cronică odată instalată afectează capacitatea
judecătorilor de gestionare a efortului şi implicit performanŃa în
activitatea desfăşurată.
În ceea ce priveşte rezultatul testării ipotezei, analiza datelor pune în evidenŃă că există o diferenŃă semnificativă statistic
(p=0.000) între valorile medii ale probelor aplicate în cazul judecătorilor care intră în şedinŃe grele, aspect care confirmă ipoteza
conform căreia gradul de încărcare al şedinŃei influenŃează randamentul judecătorilor atât în ziua de şedinŃă, cât şi în cea de
birou.
Referitor la randamentul judecătorilor care au avut o şedinŃă grea, media performanŃelor înregistrate la testele aplicate
indică faptul că performanŃa din ziua de birou a fost mai scăzută
comparativ cu judecătorii care au avut şedinŃe uşoare sau medii
ca încărcătură de dosare, fapt care demonstrează că suprasolicitarea din ziua de şedinŃă afectează semnificativ randamentul
din ziua de birou.
Datele prezentate confirmă ipoteza conform căreia randamentul din ziua de birou este influenŃat în foarte mare măsură
de nivelul de suprasolicitare neuropsihică la care sunt expuşi
judecătorii în ziua de şedinŃă.
Referitor la factorii stresori care afectează performanŃele intelectuale ale judecătorilor, din analiza rezultatelor rezultată că
principalul factor de risc îl reprezintă distribuŃia dosarelor pe
şedinŃă în funcŃie de complexitate. Următorii factori în ordinea
importanŃei sunt: încărcătura efectivă de dosare pe şedinŃă şi
volumul de activitate al instanŃei şi specializarea judecătorului.
ToŃi aceşti factori sunt direct responsabili de diminuarea randamentului profesional la sfârşitul zilei de lucru. În acest caz acŃiunea individuală sau combinată a acestor factori limitează foarte
mult capacitatea judecătorului de a performa în activitatea desfăşurată.
În ceea ce priveşte rezultatele la testele statistice aplicate,
din analiza acestora a rezultat că manipularea factorului „distribuŃia dosarelor pe şedinŃă în funcŃie de complexitate„ poate
diminua efectele suprasolicitării neuropsihice la care sunt expuşi
judecătorii atât în ziua de şedinŃă, cât şi în ziua de birou.
Această constatare conduce la concluzia că optimizarea
programului ECRIS în sensul încărcării şedinŃei de judecată în
funcŃie de principiul distribuŃiei normale a dosarelor ar conduce
la o creştere a randamentului judecătorilor atât în ziua de şedinŃă, cât şi în ziua de birou.
De asemenea, având în vedere că în ziua de birou se înregistrează o performanŃă ridicată, semnificativă statistic, la funcŃiile psihice implicate în susŃinerea procesului decizional
(raŃionament, capacitatea de a selecta informaŃii relevante etc),
recomandăm schimbarea procedurii judiciare astfel încât pronunŃarea pe dosarele judecate să nu se mai facă la sfârşitul zilei
de şedinŃă, când performanŃa judecătorilor este foarte scăzută,
ci la o dată ulterioară, de exemplu în 3 zile de la data şedinŃei.
Crearea mecanismului prin care judecătorul s-ar putea pronunŃa pe dosarele din şedinŃă la o dată ulterioară ar da posibilitatea acestuia să proceseze mai bine informaŃiile rezultate în
şedinŃa de judecată pe parcursul zilei de birou, când randamentul la procesele psihice implicate în luarea deciziei este mai bun.

Această recomandare este motivată şi de faptul că judecătorii gestionează în mod diferit emoŃiile asociate dezbaterilor,
ceea ce înseamnă că acestea pot afecta justeŃea soluŃiilor mai
ales dacă decizia este luată imediat după încheierea şedinŃei de
judecată.
Faptul că deliberarea este o activitate ce solicită din partea
judecătorului o abordare raŃională a situaŃiei de fapt, precum şi
un autocontrol foarte ridicat al emoŃiilor, scoate în evidenŃă necesitatea asigurării unor condiŃii optime pentru ca procesul deliberării să respecte un standard ridicat de calitate.
Asigurarea cadrului legal pentru ca judecătorul să poată delibera într-o zi ulterioară şedinŃei de judecată ar da posibilitatea
acestuia să mediteze asupra soluŃiei când este odihnit şi ferit de
încărcătura emoŃională asociată dezbaterilor, fapt care se va
reflecta direct proporŃional în calitatea soluŃiilor pronunŃate.

8. Concluzii şi recomandări
Optimizarea modalităŃii de încărcare a şedinŃei de judecată
prin implementarea principiului distribuirii normale a dosarelor
reprezintă o modalitate eficientă de repartizare echilibrată şi
predictibilă a volumului de muncă în funcŃie complexitatea cauzelor.
Implementarea acestei măsuri va conduce, din punctul nostru de vedere, la scăderea presiunii resimŃite de judecători ca
urmare a expunerii la un volum mare de muncă, precum şi la
creşterea calităŃii activităŃii desfăşurate de aceştia.
De asemenea, implementarea acestei măsuri va asigura
posibilitatea judecătorilor de a-şi doza efortul astfel încât randamentul intelectual să rămână constant atât pe parcursul zilei
de şedinŃă, cât şi pe parcursul zilei de birou.
Dozarea efortului în acest caz are în vedere posibilitatea
judecătorilor de a alterna dosarele de complexitate medie cu
cele de complexitate mare şi mică. Această alternare a dosarelor în funcŃie de complexitate considerăm că reprezintă soluŃia
optimă pentru ca activităŃile specifice, desfăşurate atât pe parcursul zilelor de şedinŃă, cât şi a celor de birou, să fie stimulative
din punct de vedere intelectual, aspect esenŃial pentru reducerea rutinei, precum şi a suprasolicitării apărute pe fondul instrumentării unui număr foarte mare de dosare cu complexitate
ridicată.
Un alt avantaj al încărcării şedinŃei de judecată potrivit principiului distribuirii normale a dosarelor îl reprezintă faptul că
randamentul judecătorilor tinde să rămână relativ constant indiferent de numărul de dosare instrumentate. În anumite cazuri
randamentul intelectual al judecătorilor chiar s-a îmbunătăŃit la
sfârşitul zilelor de lucru în condiŃiile în care şedinŃa de judecată
a avut o încărcătură medie, iar dosarele au respectat principiul
distribuŃiei normale.
Această concluzie a fost reŃinută în urma testelor statistice
aplicate. Astfel judecătorii care au judecat în şedinŃe care respectau distribuŃia normală au înregistrat performanŃe mult mai
bune (p=0.068) la sfârşitul zilei de lucru, comparativ cu judecătorii cu judecătorii care au judecat în şedinŃe ce nu respectau
distribuŃia normală.
Referitor la solicitarea psihică resimŃită de judecători, din
analiza datelor rezultă că încărcarea şedinŃei de judecată potrivit principiului distribuirii normale a dosarelor asigură o funcŃio-

nare optimă a funcŃiilor psihice implicate în procesul de compensare cognitivă, funcŃionarea acestora nefiind asociată unui
consum ridicat de energie neuropsihică. Acest aspect se poate
traduce prin faptul că oboseala din ziua de judecată nu este atât
de accentuată încât să afecteze randamentul judecătorului din
ziua de birou.
Deşi respectarea principiului distribuŃiei normale asigură un
randament relativ constant, indiferent de numărul de dosare
instrumentate, totuşi stabilirea pe linie administrativă a unui
minim şi a unui maxim de încărcare a şedinŃei ar fi o măsură
recomandată în condiŃiile în care aceasta ar funcŃiona ca un
etalon orientativ în funcŃie de care judecătorul să-şi poată
aprecia volumul de activitate.
Având acest etalon judecătorul va putea să-şi gestioneze
mult mai bine încărcătura de dosare şi implicit efortul depus
pentru instrumentarea lor astfel încât să evite suprasolicitarea
sau subsolicitarea profesională care în ambele cazuri afectează
grav calitatea activităŃii desfăşurate.
De precizat este faptul că etalonul reprezentat de numărul
minim şi cel maxim de dosare ar avea doar valori recomandate,
acestea nefiind o condiŃie pentru a limita numărul de dosare pe
şedinŃa de judecată.
Această concluzie este reŃinută ca urmare a faptului că judecătorii înregistrează stiluri de lucru foarte diferite, fapt care se
reflectă în celeritatea soluŃionării dosarelor instrumentate. În
acest caz vorbim despre diferenŃe majore care se înregistrează
în ceea ce priveşte ritmul de lucru, capacitatea de efort, capacitatea de analiză şi sinteză etc., toate aceste aspecte conlucrând
la definirea stilului de lucru personal.
Având în vedere diferenŃele enumerate, rezultă că este
foarte greu de stabilit la nivel de Consiliu un număr optim de
dosare cu care ar trebui să fie încărcată fiecare şedinŃă de judecată.
Pentru stabilirea numărului optim de dosare, considerăm că
ar fi mai eficientă reglementarea posibilităŃii judecătorilor de a-şi
optimiza propriul etalon, în sistemul ECRIS, în funcŃie de care
să fie repartizate dosarele în şedinŃa de judecată.
Reglementarea acestei opŃiuni ar încuraja judecătorii să
manifeste o atitudine proactivă în ceea ce priveşte identificarea
propriului volum optim de activitate. De asemenea, această
măsură ar asigura o mai mare prezenŃă a psihologilor curŃilor de
apel în optimizarea volumului de muncă al judecătorilor, precum
şi în construcŃia etaloanelor specifice în funcŃie de care să se
facă încărcarea şedinŃei de judecată.
Din punctul nostru de vedere măsura optimizării modalităŃii
de încărcare a şedinŃei de judecată este motivată şi de nevoia
de a asigura judecătorilor un echilibru între viaŃa profesională şi
cea personală.
Această concluzie este cu atât mai importantă cu cât procentul cel mai mare de judecători este reprezentat de persoanele de gen feminin, respectiv 69.4% din respondenŃi, a căror
vârstă este cuprinsă între 31 – 40 ani, respectiv 61.1% din respondenŃi.
Din analiza eşantionului rezultă că judecătorii de gen feminin lucrează preponderent în materia dreptului civil, respectiv
76.4% din respondenŃi, materie unde se înregistrează cel mai
mare număr de dosare. De asemenea, în materia civil cauzele
înregistrează şi cea mai ridicată complexitate, 59% din dosarele
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înregistrate pe şedinŃă fiind de complexitate mare, aspect care
reprezintă un factor de risc major în condiŃiile în care timpii alocaŃi pentru soluŃionarea acestora este foarte ridicat.
Având în vedere datele prezentate, rezultă că profesia de
judecător afectează în mod negativ echilibrul dintre activitatea
profesională şi viaŃa de familie, prin supradimensionarea timpului alocat soluŃionării dosarelor, în raport cu viaŃa personală.
În acest caz volumul mare de activitate limitează foarte mult
posibilitatea de dezvoltare personală, familială, socială, precum
şi de implicare în activităŃile care vizează gestionarea familiei şi
care decurg, implicit, din rolurile sociale asumate în mod firesc
în cadrul acesteia. Acest aspect poate conduce în timp la apariŃia neîmplinirilor în plan personal, care se pot răsfrânge asupra
performanŃelor profesionale şi asupra calităŃii muncii.
Având în vedere faptul că încărcarea şedinŃei de judecată
cu dosare fără respectarea principiului distribuŃiei normale limitează posibilitatea judecătorilor de a-şi organiza munca prin
alternarea dosarelor de complexitate medie cu cele de complexitate mică sau ridicată,
în considerarea faptului că limitarea posibilităŃii de organizare
a propriei activităŃi afectează în mod semnificativ randamentul/performanŃa judecătorilor atât în ziua de şedinŃă cât şi în ziua
de birou, aspect care se răsfrânge asupra nivelului de solicitare
neuropsihică, precum şi asupra calităŃii muncii desfăşurate,
având în vedere faptul că limitarea posibilităŃii de organizare a activităŃii în funcŃie de propriile capacităŃi intelectuale şi de
efort reprezintă, din punctul nostru de vedere, o restrângere a
principiului independenŃei judecătorilor,
având în vedere că restrângerea principiului independenŃei
judecătorilor afectează dreptul la un proces echitabil, astfel cum
a fost definit în legislaŃia CEDO,
având în vedere faptul că în cauza Makhfi vs. Franta,
CEDO a hotărât că starea de slăbiciune generală cauzată de un
efort fizic sau intelectual intens reduce deopotrivă capacitatea
acuzatului de a face faŃă interogatoriului şi abilitatea avocatului
de a-şi apăra clientul,
în considerarea faptului că acelaşi organism consideră că,
dacă audierile depăşesc ca timp limita rezonabilului din pricina
unui procuror sau a unui judecător, iar insistenŃele acestora
aduc atingere capacităŃii acuzatului de a răspunde la întrebări
sau abilităŃii avocatului de a pleda, statul reclamat plăteşte pentru încălcarea articolului 6 din ConvenŃie, privind dreptul la un
proces echitabil,
având în vedere faptul că CEDO susŃine că judecătorii trebuie să beneficieze de întreaga lor putere de concentrare şi de
atenŃie pentru a putea urmări dezbaterile şi a judeca limpede,
în considerarea faptului că a oferi posibilitatea judecătorilor
de a-şi stabili propriul volum optim de activitate, reprezintă, alături de principiul independenŃei, o condiŃie pentru asigurarea
unui proces echitabil,
având în vedere că scopul programului vizează promovarea echităŃii în ceea ce priveşte volumul de muncă, aspect menit
să susŃină promovarea şi manifestarea valorilor de imparŃialitate
şi competenŃă profesională în activitatea judecătorilor,
în considerarea faptului că suprasolicitarea judecătorilor
afectează grav calitatea muncii desfăşurate, aspect menit să
slăbească încrederea justiŃiabilului în actul de justiŃie,
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având în vedere argumentele invocate, precum şi concluziile reŃinute ca urmare a desfăşurării studiului, formulăm următoarele recomandări de optimizare a programului pentru stabilirea
volumului optim de muncă şi asigurarea calităŃii în instanŃe:
- distribuirea dosarelor în cadrul şedinŃei de judecată să se
realizeze conform principiului distribuŃiei normale, conform
căruia ponderea dosarelor de complexitate medie să fie
de 50%, a celor de complexitate ridicată de 25%, iar a celor de complexitate mică de 25%.
- stabilirea unui etalon orientativ la nivel de Consiliu care
să cuprindă limita minimă şi maximă recomandată pentru
încărcarea şedinŃei de judecată.
- modificarea programului ECRIS astfel încât acesta să
permită consultarea rapidă de către judecător a modalităŃii
de repartizare a dosarelor în funcŃie de complexitate, precum şi a limitelor de încărcare recomandate de etalonul
general.
- optimizarea programului ECRIS astfel încât judecătorul să
aibă posibilitatea de a-şi defini propriul volum optim materializat într-un etalon specific în funcŃie de care să fie repartizate dosarele în şedinŃa pe care o instrumentează. În
cazul acesta recomandăm ca limita minimă a etalonului
specific să fie similară cu limita minimă a etalonului general recomandat de Consiliu.
- optimizarea programului Ecris astfel încât să permită utilizarea etaloanelor combinate în cazul completelor colegiale Acest aspect ar putea facilita constituirea completelor
colegiale/echipelor de lucru de către preşedintele de secŃie, precum şi de către alŃi factori decidenŃi de la nivelul instanŃelor.
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statelor membre privind măsurile de prevenire şi reducere a
volumului excesiv de activitate al instanŃelor.

Aspecte privind corelaŃia dintre concediul pentru
îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, doi ani
sau trei ani, în cazul copilului cu handicap, şi concediul
de odihnă aferent anului respectiv
Judecător IULIANA CORCOVEANU,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios

Prin Hotărârea nr. 1199 din 10 noiembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, în principiu, că efectuarea în cursul unui an a concediului pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la un an, până la 2 ani sau, după caz, până la 3
ani, în cazul copilului cu handicap, nu afectează dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv.
Analiza Plenului a vizat punctul de vedere al DirecŃiei LegislaŃie, documentare şi contencios nr. 20851/2015, referitor la
problema corelaŃiei dintre concediul pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la un an, doi ani sau 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, şi concediul de odihnă aferent anului respectiv. În
concret, problema sesizată a fost aceea dacă, în situaŃia unui
judecător sau procuror, efectuarea în cursul unui an a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, până
la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, afectează dreptul la concediu de odihnă pentru anul respectiv.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avut în vedere
că, în legislaŃia naŃională, concediul pentru creşterea copilului
este reglementat de O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările
ulterioare.
Potrivit art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din O.U.G. nr. 111/2010,
„Începând cu data de 1 ianuarie 2011, persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni
venituri din salarii, venituri din activităŃi independente, venituri
din activităŃi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse
impozitului, pot beneficia opŃional de următoarele drepturi:
a) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la
un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi
de o indemnizaŃie lunară;
b) concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la
2 ani, precum şi de o indemnizaŃie lunară.”
Prevederile enunŃate au fost interpretate prin corelaŃie cu
dispoziŃiile art. 148 alin. (2) din ConstituŃia României, republicată, prin care s-a statuat că, urmare a aderării României la trata-

tele constitutive ale Uniunii Europene, „prevederile tratatelor
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faŃă de dispoziŃiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor
actului de aderare”.
De asemenea, Plenul a avut în vede jurisprudenŃa CurŃii de
JustiŃie a Uniunii Europene care a statuat că dreptul la un concediu garantat nu poate afecta dreptul de a obŃine un alt concediu garantat. În acest sens, paragraful 26 din Hotărârea
pronunŃată în cauzele conexate C-350/06 şi C-520/06 Gerhard
Schultz-Hoff împotriva Deutsche Rentenversicherung Bund şi
Stringer şi alŃii împotriva Her Majesty´s Revenue and Customs
prevede următoarele: „Curtea s-a pronunŃat deja în sensul că un
concediu garantat de dreptul comunitar nu poate afecta dreptul
de a obŃine un alt concediu garantat de acest drept”.
Pornind de la aceste premise, Plenul a considerat că, deşi
în art. 145 din Codul Muncii printre concediile care sunt considerate perioade de activitate prestată nu este menŃionat expres şi
concediul pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an,
până la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu
handicap, acest concediu nu poate înlătura dreptul la concediul
de odihnă, recunoscut de Codul Muncii.
Dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului este garantat
de dreptul comunitar prin Directiva 2010/18/UE a Consiliului
Uniunii Europene, de punere în aplicare a Acordului-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului şi prin jurisprudenŃa pronunŃată în această materie.
Prin clauza 2, paragraful 1 din Acordul-cadru ce constituie
anexa Directivei 2010/18/CE s-a statuat că „În temeiul prezentului acord, se acordă lucrătorilor, bărbaŃi şi femei, dreptul individual la concediu pentru creşterea copilului, pe motiv de naştere
sau de adopŃie a unui copil, pentru a le da posibilitatea de a
îngriji copilul respectiv până la o vârstă dată de maximum opt
ani care urmează să fie stabilită de statele membre şi/sau de
partenerii sociali”.
Corelând jurisprudenŃa CJUE menŃionată cu recunoaşterea
comunitară a dreptului la concediul pentru creşterea copilului,
Plenul a apreciat că dreptul la concediul de odihnă nu poate fi
înlăturat de concediul pentru creşterea copilului.
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De altfel, şi pe planul dreptului intern atât dreptul la concediul de odihnă, cât şi dreptul la concediul pentru creşterea copilului, sunt „garantate”, în sensul jurisprudenŃei CJUE, de vreme
ce sunt prevăzute de legislaŃia primară internă, iar angajatorul
este obligat să le acorde, dacă angajatul le-a solicitat.
În aceeaşi analiză, au fost observate atât jurisprudenŃa
CJUE, care a consacrat faptul că dreptul la concediul de odihnă
anual plătit trebuie considerat un principiu al dreptului comunitar
de o importanŃă deosebită, de la care nu se poate deroga, cât şi
finalitatea diferită a celor două tipuri de concedii.
Astfel, în timp ce finalitatea dreptului la concediul de odihnă
anual plătit este aceea de a permite lucrătorului să se odihnească şi să dispună de o perioadă de destindere şi relaxare,
finalitatea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de
până la un an, până la doi ani sau până la trei ani - în cazul
copilului cu handicap - este aceea de a ajuta la creşterea copilului în intervalele prestabilite de lege, iar nu de relaxare şi odihnă
pentru cel care îngrijeşte acel copil.
Beneficiarul politicii de protecŃie socială este, în cazul concediului de odihnă, lucrătorul însuşi, pe când în cazul concediului pentru creşterea copilului beneficiarul este în primul rând
copilul, şi aceasta pentru că Acordul-cadru revizuit privind concediul pentru creşterea copilului este privit „ca mijloc important
de conciliere a responsabilităŃilor profesionale şi familiale”, cum
se stipulează în primul paragraf din preambulul acestuia.
Finalitatea diferită a concediului de odihnă faŃă de alte concedii garantate a fundamentat de altfel şi concluzia CJUE conform căreia „un concediu garantat de dreptul comunitar nu
poate afecta dreptul de a obŃine un alt concediu garantat de
acest drept.”
Pornind de la aceste premise, Plenul a apreciat că efectuarea în cursul unui an a concediului pentru îngrijirea copilului în
vârstă de până la un an, până la 2 ani sau, după caz, până la 3
ani, în cazul copilului cu handicap, nu afectează dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv.
Totodată, Plenul a reŃinut că dispoziŃiile art. 2 alin. (1) lit. a)
şi b) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia
lunară pentru creşterea copiilor conferă persoanelor care, în
ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12
luni venituri din salarii, venituri din activităŃi independente, venituri din activităŃi agricole supuse impozitului pe venit potrivit
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, dreptul de a
beneficia, opŃional, de concediul pentru creşterea copilului în
vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap, precum şi de o indemnizaŃie lunară, sau de concediul
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi
de o indemnizaŃie lunară.
Plenul a reŃinut, pe de o parte, că persoanele care întrunesc
condiŃiile stipulate au dreptul la acest concediu, însă exerciŃiul
dreptului este lăsat la latitudinea lor. Pe de altă parte, dacă şi-au
exercitat dreptul, aceste persoane au un drept subsecvent de
opŃiune cu privire la forma concediului: până la un an, respectiv
3 ani în cazul copilului cu handicap, sau până la 2 ani. Dreptul la
concediul pentru creşterea copilului odată exercitat, creează
angajatorului obligaŃia – iar nu facultatea - acordării acestui
concediu, în forma pentru care angajatul a optat. În final, Plenul
a apreciat că acest raŃionament este valabil şi pentru judecători
şi procurori.
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*
Analizând punctul de vedere referitor la aplicabilitatea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1199 din
10.11.2015 personalului auxiliar şi conex din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,
întocmit în lucrarea nr. 6842/2016, Comisia nr. 2 – „Eficientizarea activităŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituŃiilor
coordonate, parteneriatul cu instituŃiile interne şi societatea civilă” a reŃinut că soluŃia de principiu cuprinsă în hotărârea menŃionată este aplicabilă, pentru identitate de raŃiune, şi personalului
auxiliar şi conex care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
Pentru a decide astfel, Comisia a avut în vedere dispoziŃiile
art. 1 din Regulamentul privind concediile personalului auxiliar
de specialitate şi personalului conex din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
186/2007, cu modificările şi completările ulterioare, conform
cărora grefierii, grefierii arhivari, grefierii registratori, grefierii
statisticieni, grefierii documentarişti, grefierii informaticieni, precum şi personalul conex reprezentat de agenŃi procedurali,
aprozi şi şoferi (potrivit dispoziŃiilor Legii nr. 567/2004 privind
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi
completările ulterioare), au dreptul la concediu de odihnă anual
plătit, la concedii de studii de specialitate plătite pentru participarea la cursuri sau la alte forme de specializare organizate în
Ńară ori în străinătate, la concedii fără plată pentru studii sau
pentru alte evenimente, precum şi la alte concedii, potrivit legii.
Potrivit art. 2 alin. (1) din acelaşi act normativ, personalul
auxiliar de specialitate şi personalul conex beneficiază anual de
un concediu de odihnă plătit de 30 de zile lucrătoare.
Comisia a reŃinut că salarizarea personalului auxiliar de
specialitate, precum şi a personalului conex din cadrul instanŃelor şi parchetelor, se realizează în conformitate cu dispoziŃiile
Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din
fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările şi completările ulterioare. Dat fiind că personalul auxiliar şi conex realizează venituri din salarii, Comisia a apreciat că acestuia îi sunt aplicabile
prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările ulterioare.
Totodată, Comisia a subliniat că prevederile O.U.G. nr.
111/2010 au constituit, împreună cu cele ale art. 148 alin. (2)
din ConstituŃia României, republicată şi cu jurisprudenŃa CurŃii
de JustiŃie a Uniunii Europene, argumentele care fundamentează Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
1199 din 10 noiembrie 2015, iar aceste principii sunt aplicabile
şi personalului auxiliar şi conex. Drept urmare, efectuarea în
cursul unui an de către personalul auxiliar şi conex care îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea a concediului pentru îngrijirea
copilului în vârstă de până la un an, până la 2 ani sau, după
caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, nu afectează
nici dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv, nici
durata acestuia.
Concluzia care s-a impus a fost în sensul că efectuarea în
cursul unui an de către personalul auxiliar şi conex a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, până

la 2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, nu afectează dreptul la concediul de odihnă pentru anul
respectiv.
*
În şedinŃa din data de 14.12.2015, Comisia nr. 2 – „Eficientizarea activităŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituŃiilor coordonate, parteneriatul cu instituŃiile interne şi societatea
civilă”, a analizat o solicitare care viza – în ipoteza dată - situaŃia
personalului contractual care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii.
Comisia a avut în vedere faptul că personalul contractual
care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii realizează venituri din salarii, astfel că îi sunt aplicabile prevederile O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările
ulterioare.
Pentru identitate de raŃiune cu situaŃiile precedente, Comisia
a reŃinut că soluŃia de principiu cuprinsă în hotărârea menŃionată
este aplicabilă şi personalului contractual care îşi desfăşoară
activitatea în cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al
Magistraturii.
*
Ca urmare a soluŃiilor date de Comisia nr. 2 referitor la aplicabilitatea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 1199/2015, prin rezoluŃia directorului DirecŃiei legislaŃie, documentare şi contencios s-a dispus analiza utilităŃii unor propuneri de modificare a Regulamentului privind concediile
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, şi a Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului
conex din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor
de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
Prin punctul de vedere întocmit în lucrarea nr. 9610/2016 sa observat că prin Legea nr. 66/2016, OrdonanŃa de UrgenŃă a
Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară
pentru creşterea copiilor a fost modificată şi completată.
Legea intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.
Una dintre modificările operate prin Legea nr. 66/2016 are
ca obiect cuprinsul art. 2 alin. (1), al cărui conŃinut (în vigoare
începând cu data de 1 iulie 2016) este următorul:
"Art. 2 - (1) Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei
naşterii copilului, au realizat timp de cel puŃin 12 luni venituri din
salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităŃi independente,
venituri din activităŃi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de
concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum
şi de o indemnizaŃie lunară."
S-a apreciat că soluŃia de principiu cuprinsă în Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1199/2015,
enunŃată în sensul că „efectuarea în cursul unui an a concediului pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, până la
2 ani sau, după caz, până la 3 ani, în cazul copilului cu handi-

cap, nu afectează nici dreptul la concediul de odihnă pentru
anul respectiv, nici durata acestuia”, ar trebui să se regăsească
atât în Regulamentul privind concediile judecătorilor şi procurorilor, cât şi în Regulamentul privind concediile personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul instanŃelor
judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
Pe de altă parte, modificările acestor regulamente vor Ńine
seama de forma pe care art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010
o va avea începând cu data de 1 iulie 2016, în reglementarea
căreia sunt recunoscute două tipuri de concedii (spre deosebire
de reglementarea anterioară care consacrase trei tipuri de concedii), şi anume:
- concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2
ani,
- concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 3
ani, în cazul copilului cu handicap.
Prin urmare, în cazul Regulamentului privind concediile
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, cu modificările
şi completările ulterioare, a fost avut în vedere faptul că art. 21
reglementează concediile pentru creşterea copilului în vârstă de
până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, şi are în prezent următorul cuprins:
„Art. 21 - (1) Judecătorii şi procurorii au dreptul la concedii
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv
până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap.
(2) În perioada concediului prevăzut la alin. (1) judecătorii şi
procurorii au dreptul la o indemnizaŃie stabilită potrivit legii.”
Primul alineat al art. 21 din Regulament este în acord cu
prevederile art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările operate prin Legea nr. 66/2016, potrivit cu
care "Persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii
copilului, au realizat timp de cel puŃin 12 luni venituri din salarii
şi asimilate salariilor, venituri din activităŃi independente, venituri
din activităŃi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în
continuare venituri supuse impozitului, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani,
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de
o indemnizaŃie lunară."
Aceasta înseamnă că nu se impune modificarea alin. (1) al
art. 21, însă s-a propus modificarea celui de-al doilea alineat, în
sensul referirii la cele două tipuri de concedii pe care primul
alineat le prevede.
În acelaşi timp, pentru consacrarea la nivelul reglementării
secundare a aspectelor statuate prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1199/2015, s-a apreciat necesară completarea, în acest sens, a dispoziŃiilor art. 21.
Pentru considerentele expuse, a fost propusă modificarea
art. 21 alin. (2) din Regulamentul privind concediile judecătorilor
şi procurorilor.
Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 712 din 16 iunie 2016, Regulamentul privind concediile
judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 8 septembrie
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2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost modificat
şi completat după cum urmează:
1. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
„(2) În perioada concediilor prevăzute la alin. (1) judecătorii
şi procurorii au dreptul la o indemnizaŃie stabilită potrivit legii.”
2. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un
nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:
„(3) Efectuarea în cursul unui an a concediilor prevăzute la
alin. (1) nu afectează nici dreptul la concediul de odihnă pentru
anul respectiv, nici durata acestuia.”
În cazul Regulamentului privind concediile personalului
auxiliar de specialitate şi personalului conex din cadrul
instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
a fost observat faptul că acesta nu cuprinde – similar Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor – reglementarea concediilor pentru creşterea copilului, cu toate că
acestea sunt consacrate legal prin art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr.
111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările ulterioare.
În acest context, s-a propus ca în cadrul Regulamentului să
se prevadă expres şi acest drept, astfel ca, după articolul 22, să
se introducă un nou capitol, Capitolul V1.
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Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 713 din 16 iunie 2016, Regulamentul privind concediile
personalului auxiliar de specialitate şi personalului conex din
cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă
acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 186 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2007, cu
modificările şi completările ulterioare, a fost completat după cum
urmează:
„După articolul 22, se introduce un nou capitol, Capitolul V1, cu următorul cuprins:
„Cap. V1
Concediile pentru creşterea copilului
Art. 221
(1) Personalul auxiliar de specialitate şi personalul conex au dreptul la concedii pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu
handicap.
(2) În perioada concediilor prevăzute la alin. (1), personalul auxiliar şi conex au dreptul la o indemnizaŃie stabilită
potrivit legii.
(3) Efectuarea în cursul unui an a concediilor prevăzute la alin. (1) nu afectează nici dreptul la concediul de odihnă pentru anul respectiv, nici durata acestuia.”

Aspecte referitoare la incompatibilităŃi vizând funcŃiile
de judecător sau procuror
Judecători: MARIA CEAUŞESCU şi ILEANA DAN,
DirecŃia LegislaŃie, Documentare şi Contencios

IncompatibilităŃile şi interdicŃiile impuse judecătorilor şi procurorilor sunt stabilite prin lege, fiind expres şi limitativ prevăzute.
Astfel, potrivit art. 125 alin. (3) din ConstituŃia României, republicată, „funcŃia de judecător este incompatibilă cu orice altă
funcŃie publică sau privată, cu excepŃia funcŃiilor didactice din
învăŃământul superior”, dispoziŃii similare fiind prevăzute în art.
132 alin. (2) şi în privinŃa procurorilor.
Tot astfel, potrivit art. 40 alin. (3) din legea fundamentală,
magistraŃii nu pot face parte din partide politice.
În Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
prezintă relevanŃă următoarele dispoziŃii:
„Art. 5 - (1) FuncŃiile de judecător, procuror, magistratasistent şi asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte funcŃii
publice sau private, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului NaŃional al Magistraturii şi al Şcolii NaŃionale de Grefieri, în
condiŃiile legii.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaŃi să se abŃină de la
orice activitate legată de actul de justiŃie în cazuri care presupun
existenŃa unui conflict între interesele lor şi interesul public de
înfăptuire a justiŃiei sau de apărare a intereselor generale ale
societăŃii, cu excepŃia cazurilor în care conflictul de interese a
fost adus la cunoştinŃă, în scris, colegiului de conducere al instanŃei sau conducătorului parchetului şi s-a considerat că existenŃa conflictului de interese nu afectează îndeplinirea imparŃială
a atribuŃiilor de serviciu.
(3) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi şi personalul
auxiliar de specialitate sunt obligaŃi să dea, anual, o declaraŃie
pe propria răspundere în care să menŃioneze dacă soŃul, rudele
sau afinii până la gradul al IV-lea inclusiv exercită o funcŃie sau
desfăşoară o activitate juridică ori activităŃi de investigare sau
cercetare penală, precum şi locul de muncă al acestora. DeclaraŃiile se înregistrează şi se depun la dosarul profesional.”
„Art. 6 - (1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi, personalul de specialitate juridică asimilat magistraŃilor şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaŃi să facă o declaraŃie
autentică, pe propria răspundere potrivit legii penale, privind
apartenenŃa sau neapartenenŃa ca agent sau colaborator al
organelor de securitate, ca poliŃie politică.”
„Art. 7 - (1) Judecătorii, procurorii, magistraŃii-asistenŃi, per-

sonalul de specialitate juridică asimilat acestora şi personalul
auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi parchetelor
nu pot fi lucrători operativi, inclusiv acoperiŃi, informatori sau
colaboratori ai serviciilor de informaŃii.”
„Art. 8 - (1) Judecătorilor şi procurorilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităŃi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) să desfăşoare activităŃi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
c) să aibă calitatea de asociat sau de membru în organele
de conducere, administrare sau control la societăŃi civile, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de asigurare ori financiare, companii naŃionale, societăŃi
naŃionale sau regii autonome;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. c), judecătorii
şi procurorii pot fi acŃionari sau asociaŃi ca urmare a legii privind
privatizarea în masă.”
„Art. 9 - (1) Judecătorii şi procurorii nu pot să facă parte din
partide sau formaŃiuni politice şi nici să desfăşoare sau să participe la activităŃi cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii sunt obligaŃi ca în exercitarea
atribuŃiilor să se abŃină de la exprimarea sau manifestarea, în
orice mod, a convingerilor lor politice.”
„Art. 10 - (1) Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare
sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Judecătorii şi procurorii nu pot să dea consultaŃii scrise
sau verbale în probleme litigioase, chiar dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanŃe sau parchete decât acelea în
cadrul cărora îşi exercită funcŃia şi nu pot îndeplini orice altă
activitate care, potrivit legii, se realizează de avocat.
(3) Judecătorilor şi procurorilor le este permis să pledeze, în
condiŃiile prevăzute de lege, numai în cauzele lor personale, ale
ascendenŃilor şi descendenŃilor, ale soŃilor, precum şi ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar şi în asemenea
situaŃii însă judecătorilor şi procurorilor nu le este îngăduit să se
folosească de calitatea pe care o au pentru a influenŃa soluŃia
instanŃei de judecată sau a parchetului şi trebuie să evite a se
crea aparenŃa că ar putea influenŃa în orice fel soluŃia.”
„Art. 11 - (1) Judecătorii şi procurorii pot participa la elabora-
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rea de publicaŃii, pot elabora articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinŃifice şi pot participa la emisiuni audiovizuale, cu excepŃia celor cu caracter politic.
(2) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai unor comisii de
examinare sau de întocmire a proiectelor de acte normative, a
unor documente interne sau internaŃionale.
(3) Judecătorii şi procurorii pot fi membri ai societăŃilor ştiinŃifice sau academice, precum şi ai oricăror persoane juridice de
drept privat fără scop patrimonial.”
Alte dispoziŃii relevante se regăsesc în Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, cu modificările şi
completările ulterioare.
„Art. 101 - FuncŃia de judecător şi procuror este incompatibilă cu orice altă funcŃie publică sau privată, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul superior.”
„Art. 102 - MagistraŃilor le este interzis:
a) să desfăşoare activităŃi de arbitraj în litigii civile, comerciale sau de altă natură;
b) să aibă calitatea de asociat, membru în organele de conducere, administrare sau control la societăŃi civile, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de
asigurare sau financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale
ori regii autonome;
c) să desfăşoare activităŃi comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
d) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic.”
„Art. 103 - (1) MagistraŃii nu se subordonează scopurilor şi
doctrinelor politice.
(2) MagistraŃii nu pot să facă parte din partide politice ori să
desfăşoare activităŃi cu caracter politic.
(3) MagistraŃii au obligaŃia ca, în exercitarea atribuŃiilor, să
se abŃină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor
politice.”
„Art. 104 - MagistraŃilor le este interzisă orice manifestare
contrară demnităŃii funcŃiei pe care o ocupă ori de natură să
afecteze imparŃialitatea sau prestigiul acesteia.”
„Art. 105 - (1) MagistraŃilor le este interzis să participe la judecarea unei cauze, în calitate de judecător sau procuror:
a) dacă sunt soŃi sau rude până la gradul IV inclusiv între ei;
b) dacă ei, soŃii sau rudele lor până la gradul IV inclusiv au
vreun interes în cauză.
(2) DispoziŃiile alin. (1) se aplică şi magistratului care participă, în calitate de judecător sau procuror, la judecarea unei
cauze în căile de atac, atunci când soŃul sau ruda până la gradul IV inclusiv a magistratului a participat, ca judecător sau procuror, la judecarea în fond a acelei cauze.
(3) DispoziŃiile alin. (1) şi (2) se completează cu prevederile
Codului de procedură civilă şi ale Codului de procedură penală
referitoare la incompatibilităŃi, abŃinere şi recuzare.”
„Art. 106 - (1) Judecătorul care devine avocat nu poate pune
concluzii la instanŃa unde a funcŃionat, timp de 2 ani de la încetarea calităŃii de judecător.
(2) Procurorul care devine avocat nu poate acorda asistenŃă
juridică la organele de urmărire penală din localitatea unde a
funcŃionat, timp de 2 ani de la încetarea calităŃii de procuror.”
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„Art. 107 - MagistraŃii au obligaŃia de a aduce de îndată la
cunoştinŃa preşedintelui instanŃei sau, după caz, a procurorului
general în subordinea căruia funcŃionează orice ingerinŃă în
actul de justiŃie, de natură politică sau economică, din partea
unei persoane fizice sau juridice ori a unui grup de persoane.”
„Art. 109 - (1) MagistraŃii pot participa la elaborarea de publicaŃii sau studii de specialitate, a unor lucrări literare ori ştiinŃifice sau la emisiuni audiovizuale, cu excepŃia celor cu caracter
politic.
(2) MagistraŃii pot fi membri ai unor comisii de examinare
sau de elaborare a unor proiecte de acte normative, a unor
documente interne sau internaŃionale.”
RelevanŃă prezintă şi Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului nr.
328/2005, care stabileşte standardele de conduită a acestora,
conforme cu onoarea şi demnitatea profesiei. Cu titlu particular,
sunt de menŃionat dispoziŃiile art. 20, potrivit cărora „Judecătorii
şi procurorii nu pot desfăşura acŃiuni care, prin natura lor sau
modul de finanŃare ori executare, ar putea, în orice formă, să
impieteze îndeplinirea cu imparŃialitate, corectitudine şi în termenele legale a obligaŃiilor profesionale.”
Aşadar, incompatibilităŃile şi interdicŃiile impuse judecătorilor
şi procurorilor sunt reglementate atât la nivel constituŃional, cât
şi în legislaŃia infraconstituŃională, stabilindu-se interdicŃia exercitării acestor funcŃii concomitent cu orice altă funcŃie publică
sau privată, cu excepŃia funcŃiilor didactice din învăŃământul
superior, precum şi a celor de instruire din cadrul Institutului
NaŃional al Magistraturii şi al Şcolii NaŃionale de Grefieri.
Având în vedere dispoziŃiile menŃionate, Consiliul Superior
al Magistraturii a analizat mai multe aspecte referitoare la existenŃa, sau după caz, inexistenŃa unor situaŃii de incompatibilitate
cu statutul de magistrat, după cum urmează:
1. Prin Hotărârea nr. 1200 din 10 noiembrie 2015, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că funcŃia de judecător sau procuror nu este compatibilă cu cea de preşedinte al
comitetului de părinŃi al unei unităŃi de învăŃământ.
Analizând atribuŃiile preşedintelui comitetului de părinŃi, astfel cum acestea sunt cuprinse în dispoziŃiile Legii educaŃiei naŃionale nr. 1/2011 şi cele ale Regulamentului de organizare şi
funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, s-a constatat că în îndeplinirea mandatului astfel încredinŃat, acesta se
află în exercitarea unei funcŃii publice sau private în sensul vizat
de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, potrivit art. 96 alin. (1) din Legea educaŃiei naŃionale
nr. 1/2011, „UnităŃile de învăŃământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administraŃie, de directori şi de directori adjuncŃi, după caz. În exercitarea
atribuŃiilor ce le revin, consiliile de administraŃie şi directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinŃi şi cu
autorităŃile administraŃiei publice locale.”
În conformitate cu art. 23 alin. (1) lit. a) din lege, printre nivelurile pe care le cuprinde sistemul naŃional de învăŃământ preuniversitar se numără şi „educaŃia timpurie (0 - 6 ani), formată din
nivelul antepreşcolar (0 - 3 ani) şi învăŃământul preşcolar (3 - 6
ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie şi grupa mare.”

Regulamentul de organizare şi funcŃionare a unităŃilor de învăŃământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaŃiei naŃionale nr. 5.115/2014, prevede la art. 248 alin. (1) că „În
unităŃile de învăŃământ, la nivelul fiecărei grupe/clase, se înfiinŃează şi funcŃionează comitetul de părinŃi”, iar potrivit alin. (5)
„Comitetul de părinŃi reprezintă interesele părinŃilor, tutorilor sau
susŃinătorilor legali ai elevilor clasei în adunarea generală a
părinŃilor la nivelul şcolii, în consiliul reprezentativ al părinŃilor,
tutorilor sau susŃinătorilor legali, în consiliul profesoral, în consiliul clasei şi în relaŃiile cu echipa managerială.
În cuprinsul art. 249 şi art. 258 alin. (4) din Regulament sunt
redate atribuŃiile comitetului de părinŃi, astfel:
„a) pune în practică deciziile luate de către adunarea generală a părinŃilor elevilor clasei; deciziile se iau în cadrul adunării
generale a părinŃilor, cu majoritatea simplă a voturilor părinŃilor,
tutorilor sau susŃinătorilor legali prezenŃi;
b) sprijină educatoarea/învăŃătorul/institutorul/profesorul
pentru învăŃământ preşcolar/ primar/profesorul diriginte în organizarea şi desfăşurarea de proiecte, programe şi activităŃi educative extraşcolare;
c) sprijină educatoarea/învăŃătorul/institutorul/profesorul
pentru învăŃământ preşcolar /primar/profesorul diriginte în derularea programelor de prevenire şi combatere a absenteismului
în mediul şcolar;
d) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contribuŃii financiare sau materiale, susŃin programe de modernizare a activităŃii educative şi a bazei materiale din clasă şi din şcoală;
e) sprijină conducerea unităŃii de învăŃământ şi educatoarea
/învăŃătorul/institutorul/ profesorul pentru învăŃământ preşcolar/primar/profesorul diriginte şi se implică activ în întreŃinerea,
dezvoltarea şi modernizarea bazei materiale a grupei/clasei şi a
unităŃii de învăŃământ;
f) sprijină unitatea de învăŃământ şi educatoarea/învăŃătorul/
institutorul/profesorul pentru învăŃământ preşcolar/primar/profesorul diriginte în activitatea de consiliere şi de orientare socioprofesională;
g) se implică activ în asigurarea securităŃii copiilor/elevilor
pe durata orelor de curs, precum şi în cadrul activităŃilor educative, extraşcolare şi extracurriculare;
h) prezintă, semestrial, adunării generale a părinŃilor, justificarea utilizării fondurilor, dacă acestea există.”
Totodată, comitetul de părinŃi al clasei urmăreşte modul de
îndeplinire a obligaŃiilor prevăzute în contractul educaŃional de
către fiecare părinte, tutore sau susŃinător legal şi adoptă măsurile care se impun în cazul încălcării prevederilor cuprinse în
acest document.
În conformitate cu art. 251 din Regulament, preşedintele
comitetului de părinŃi reprezintă părinŃii, tutorii sau susŃinătorii
legali în relaŃiile cu conducerea unităŃii de învăŃământ şi alte
foruri, organisme şi organizaŃii. De asemenea, preşedinŃii comitetelor de părinŃi sunt membri ai consiliului reprezentativ al părinŃilor.
AtribuŃiile consiliului reprezentativ al părinŃilor sunt redate în
cuprinsul art. 254 din acelaşi regulament, la art. 255 alin. (1)
arătându-se că acesta poate atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contribuŃii, donaŃii, sponsorizări etc., din
partea unor persoane fizice sau juridice din Ńară şi din străinătate.

Potrivit art. 7 din Statutul Universal al Judecătorilor adoptat
de Uniunea InternaŃională a MagistraŃilor în 1999, „judecătorul
nu poate deŃine nicio altă funcŃie publică sau privată, remunerată sau nu, care nu este compatibilă cu atribuŃiile şi statutul său”.
De asemenea, din cuprinsul Avizului nr. 3 al Consiliului consultativ al judecătorilor europeni (CCJE) în atenŃia Comitetului
de miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor
privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în
mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi
imparŃialităŃii, se desprinde ideea că regulile de conduită profesională trebuie să le ceară judecătorilor să evite orice activităŃi
de natură să dea naştere unor conflicte de interese. În acest
scop, ei ar trebui să se abŃină de la orice activitate profesională
suplimentară care le-ar putea periclita imparŃialitatea.
Având în vedere aspectele prezentate, Plenul a apreciat că
funcŃia de judecător sau procuror nu este compatibilă cu cea de
preşedinte al comitetului de părinŃi al unei unităŃi de învăŃământ.
2. Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1379 din 17 decembrie 2015 s-a stabilit că participarea
judecătorilor şi procurorilor la studii universitare de master, inclusiv beneficiul unei burse de studii în această perioadă, nu se
circumscrie niciuneia dintre interdicŃiile ori situaŃiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi, prin urmare, nu este incompatibilă
cu statutul de magistrat.
Având în vedere că incompatibilităŃile şi interdicŃiile sunt expres şi limitativ prevăzute de lege, Plenul a constatat că o eventuală participare a unui magistrat la cursurile universitare de
master, inclusiv primirea unei burse de studii, în această calitate, nu se circumscrie niciuneia dintre aceste situaŃii.
Potrivit art. 153 alin. (1) din Legea educaŃiei naŃionale nr.
1/2011, programele de studii universitare de master reprezintă
al II-lea ciclu de studii universitare.
Art. 137 alin. (1) din acelaşi act normativ prevede că programul de studii universitare reprezintă un grup de unităŃi curriculare de predare, învăŃare, cercetare, aplicaŃii practice şi
evaluare, planificate astfel încât să ducă la o calificare universitară certificată printr-o diplomă şi printr-un supliment de diploma,
iar, potrivit art. 223 alin. (10), studenŃii beneficiază de burse de
performanŃă sau de merit, pentru stimularea excelenŃei, precum
şi de burse sociale, pentru susŃinerea financiară a studenŃilor cu
venituri reduse.
FaŃă de dispoziŃiile invocate, s-a constatat că participarea la
studii universitare de master, inclusiv în situaŃia obŃinerii unei
burse de studii pe durata cursurilor, nu reprezintă o funcŃie publică sau privată în sensul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 303/2004
sau o activitate în privinŃa căreia există interdicŃii în sensul art. 8
din acelaşi act normativ, fiind în fapt o modalitate de formare de
care poate beneficia şi un magistrat. În aceste condiŃii, dacă
statutul de magistrat nu este incompatibil cu cel de student masterand, nu are nicio relevanŃă din punct de vedere al incompatibilităŃilor sau interdicŃiilor beneficiul unei burse de studii. Mai
mult, bursa respectivă nu reprezintă o remuneraŃie pentru o
activitate incompatibilă cu funcŃia de judecător, fiind doar o formă de stimulare a excelenŃei pe durata studiilor.
În plus, prin Hotărârea nr. 629 din 29 mai 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit cu valoare de principiu
că participarea judecătorilor şi procurorilor în cadrul unor proiec-
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te de burse doctorale, în calitate de doctorand, nu se circumscrie niciuneia dintre interdicŃiile ori situaŃiile de incompatibilitate
prevăzute de lege şi, prin urmare, nu este incompatibilă cu statutul de magistrat.
3. Prin Hotărârea nr. 1365 din 17 decembrie 2015, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că între funcŃia de
judecător sau procuror şi calitatea de executor judecătoresc
suspendat din funcŃie nu există incompatibilitate.
ExerciŃiul simultan al funcŃiilor de judecător/procuror şi executor judecătoresc este interzis nu doar prin art. 125 alin. (3) şi
art. 132 alin. (2) din ConstituŃia României, prin art. 5 alin. (1) din
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare şi prin art. 21 alin. (1) şi (2) din Codul deontologic al
judecătorilor şi procurorilor, ci şi prin art. 42 din Legea nr.
188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările ulterioare, conform cărora „exercitarea funcŃiei de executor judecătoresc este incompatibilă cu activitatea salarizată în
cadrul altor profesii exceptând activitatea didactică universitară,
activitatea artistică, literară şi publicistică […]”, activitatea exercitată în calitate de judecător sau procuror încadrându-se în categoria „activităŃilor salarizate” despre care textul face vorbire.
Conform acestor reglementări legale, magistratul nu poate
exercita nici o altă funcŃie publică sau privată, în afară de aceea
de judecător sau procuror. Această incompatibilitate este justificată prin raportarea la rolul funcŃiei de magistrat într-un stat de
drept şi necesitatea prevenirii conflictelor de interese, chiar a
aparenŃei unor asemenea conflicte.
Totuşi, de la această regulă legiuitorul a prevăzut o excepŃie, permiŃând judecătorilor şi procurorilor să exercite funcŃii
didactice în învăŃământul superior. SoluŃia aleasă este firească,
întrucât exercitarea unor funcŃii în cadrul învăŃământului superior nu aduce atingere activităŃii desfăşurate de judecător sau
procuror, nu afectează în niciun fel independenŃa justiŃiei sau a
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magistratului, ci, dimpotrivă, consolidează prestigiul acestei
profesii.
În ceea ce priveşte problema compatibilităŃii funcŃiei de judecător sau procuror cu aceea de executor judecătoresc suspendat din funcŃie, s-a reŃinut că situaŃia este similară celei
referitoare la compatibilitatea între funcŃia de judecător şi calitatea de avocat înscris în tabloul avocaŃilor incompatibili. Cum în
această ultimă ipoteză, Comisia nr. 2, în şedinŃa din 5 martie
2012, a apreciat că nu există incompatibilitate, s-a apreciat că,
pentru identitate de raŃiune, soluŃia trebuie să fie aceeaşi şi în
ipoteza ce formează obiectul prezentei analize.
În plus, s-a observat şi faptul că, la nivel european, Recomandarea CM/Rec (2010) 12 a Comitetului miniştrilor către
statele membre cu privire la judecători: independenŃa, eficienŃa
şi responsabilităŃile are în vedere, de asemenea, exerciŃiul unor
activităŃi.
Astfel, potrivit art. 21 din această Recomandare europeană
„Judecătorii pot exercita activităŃi şi în afara funcŃiei lor. Pentru a
evita conflictele reale sau aparente de interese, participarea lor
la aceste activităŃi ar trebui limitată la activităŃile compatibile cu
imparŃialitatea şi independenŃa lor.”
În concluzie, Plenul a stabilit cu valoare de principiu că:
1. FuncŃia de judecător sau procuror nu este compatibilă
cu cea de preşedinte al comitetului de părinŃi al unei unităŃi de
învăŃământ.
2. Participarea judecătorilor şi procurorilor la studii universitare de master, inclusiv beneficiul unei burse de studii în
această perioadă, nu se circumscrie niciuneia dintre interdicŃiile
ori situaŃiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi, prin urmare, nu este incompatibilă cu statutul de magistrat.
3. Între funcŃia de judecător sau procuror şi calitatea de
executor judecătoresc suspendat din funcŃie nu există incompatibilitate.

Aspecte de noutate privind procedura de evaluare a
activităŃii judecătorilor şi procurorilor
Judecător ANDREEA CIOATĂ,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios

În conformitate cu dispoziŃiile art. 39 alin. (1) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, „pentru verificarea
îndeplinirii criteriilor de competenŃă profesională şi de performanŃă judecătorii şi procurorii sunt supuşi la fiecare 3 ani unei
evaluări privind eficienŃa, calitatea activităŃii şi integritatea, obligaŃia de formare profesională continuă şi absolvirea unor cursuri
de specializare, iar în cazul judecătorilor şi procurorilor numiŃi în
funcŃii de conducere, şi modul de îndeplinire a atribuŃiilor manageriale.”
Potrivit alin. (9) al aceluiaşi articol, revine Consiliului Superior al Magistraturii atribuŃia de a aproba, prin hotărâre, Regulamentul privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor.
Prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
nr. 676/2007 a fost adoptat Regulamentul privind evaluarea
activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, care a suferit de-a lungul timpului mai multe modificări şi completări.
În anul 2015, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii a
fost constituit Grupul de lucru în vederea modificării Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor şi a Ghidului de evaluare a activităŃii profesionale a
magistraŃilor, în scopul simplificării procedurii de evaluare, reducerii timpului alocat activităŃilor de evaluare, dar şi al eficientizării procesului de evaluare.
La lucrările grupului de lucru au participat membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, judecători şi procurori din cadrul
instanŃelor şi parchetelor, un judecător de supraveghere a privării de libertate, precum şi personal din aparatul tehnic al Consiliului.
Propunerile de modificare şi completare reŃinute în cadrul
grupului de lucru au fost comunicate tuturor instanŃelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, în vederea formulării
de propuneri şi observaŃii, acestea fiind analizate ulterior în
cadrul grupului de lucru.
Propunerile finale au fost înaintate Plenului Consiliului Superior al Magistraturii care, în şedinŃa din data de 3 noiembrie
2015, a dispus modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, prin Hotărârea nr. 1157, în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Au fost reglementate şi situaŃiile tranzitorii, la art. III din hotărârea Plenului nr. 1157/2015 prevăzându-se că „Dacă perioada supusă evaluării a început înainte de data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri şi se împlineşte după această dată, evaluarea
judecătorului sau procurorului se realizează potrivit Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi
procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 676/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în forma anterioară intrării în vigoare a prezentei hotărâri”.
Hotărârea nr. 1157/2015 a fost publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, Nr. 858 din 18 noiembrie 2015.
Corelativ, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1180 din 3 noiembrie 2015, a fost aprobat
modelul fişelor de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, modelul fişei privind volumul de activitate al
procurorului şi al fişei privind calitatea activităŃii procurorului,
precum şi modelul raportului de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
Prin aceeaşi hotărâre s-a dispus abrogarea Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 839 din 30 septembrie
2010 pentru aprobarea fişelor de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, a modelului orientativ al raportului de evaluare şi a modelului orientativ al procesului-verbal
anual de evaluare.
De asemenea, prin Hotărârea Plenului nr. 1179 din 3 noiembrie 2015 a fost aprobat Ghidul de evaluare a activităŃii
profesionale a magistraŃilor, dispunându-se, totodată, abrogarea
Hotărârii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10 din
17 ianuarie 2008 pentru aprobarea Ghidului de evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor.
Atât Hotărârea nr. 1179/2015, cât şi Hotărârea nr. 1180/
2015 au intrat în vigoare, în mod firesc, odată cu Hotărârea nr.
1157/2015 prin care a fost modificat şi completat Regulamentul
privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, respectiv la data de 1 ianuarie 2016.
Ambele hotărâri conŃin dispoziŃii tranzitorii similare celor din
Hotărârea nr. 1157/2015, în sensul că, dacă perioada supusă
evaluării a început înainte de data intrării în vigoare a hotărârilor
prin care se aprobă noul ghid de evaluare şi, respectiv, noile
fişe de evaluare şi modelul orientativ al raportului de evaluare şi
se împlineşte după această dată, la evaluarea judecătorului sau
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procurorului se au în vedere Ghidul de evaluare a activităŃii
profesionale a magistraŃilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 10/2008, şi fişele de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor şi
modelul orientativ al raportului de evaluare, astfel cum au fost
aprobate prin Hotărârea Plenului Consiliului nr. 839/2010.
Plenul a dispus publicarea acestor două hotărâri pe pagina
de internet a instituŃiei, precum şi comunicarea lor Înaltei CurŃi
de CasaŃie şi JustiŃie şi celorlalte instanŃe judecătoreşti, precum
şi parchetelor de pe lângă acestea.
- II Principalele modificări şi completări aduse Regulamentului
privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor vizează următoarele aspecte:
Aspecte privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor
- au fost reanalizaŃi indicatorii pe baza cărora se realizează
evaluarea şi eliminaŃi din reglementarea Regulamentului
subindicatorii, o parte din aceştia fiind preluaŃi în reglementarea
Ghidului de evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor, ca
elemente în raport de care vor fi apreciaŃi indicatorii;
- pentru evaluarea „EficienŃei activităŃii” desfăşurate de judecători au fost preluaŃi indicatorii de eficienŃă şi eficacitate ai
activităŃii instanŃelor, respectiv: rata de soluŃionare a dosarelor
(operativitatea) calculată exclusiv în raport de dosarele nou
intrate, stocul de dosare (mai vechi de un an/un an şi 6 luni),
ponderea dosarelor închise într-un an, redactările peste termenul legal.
Tot cu privire la evaluarea „EficienŃei activităŃii” desfăşurate
de judecători, s-a prevăzut ca indicatorii corespunzători acestui
criteriu să fie avuŃi în vedere prin raportare la volumul de activitate al instanŃei în domeniul de specializare al judecătorului
evaluat, volumul de activitate al judecătorului evaluat, complexitatea cauzelor cu care a fost învestit şi încărcătura efectivă medie pe Ńară în acelaşi domeniu de specializare;
- în ceea ce priveşte evaluarea „CalităŃii activităŃii” desfăşurate de judecători, s-a introdus un nou indicator, respectiv „calitatea altor activităŃi desfăşurate de judecătorul evaluat”;
- referitor la criteriul „Integritate”, s-a prevăzut un singur indicator, respectiv „încălcări ale Codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor, stabilite prin hotărâri definitive ale SecŃiei
pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii; sancŃiuni
disciplinare rămase definitive în perioada supusă evaluării; pronunŃarea faŃă de judecătorul evaluat a unor soluŃii de renunŃare
la urmărire penală, de renunŃare la aplicarea pedepsei, de amânare a aplicării pedepsei ori de condamnare, pentru care Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii nu a propus eliberarea din
funcŃie, în condiŃiile legii”;
- la criteriul „Formarea profesională continuă a judecătorilor”, s-a prevăzut un singur indicator, respectiv „disponibilitatea
de a participa la programele de formare profesională continuă
ori la alte forme de perfecŃionare profesională, participarea la
activităŃile care au drept scop unificarea practicii judiciare şi la
învăŃământul profesional al judecătorilor, respectiv „participarea
la întâlnirile trimestriale ale judecătorilor de supraveghere a
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privării de libertate”. În aprecierea aceluiaşi criteriu pot fi avute
în vedere şi prezentarea de teme la colocvii, simpozioane de
specialitate, lucrări şi articole publicate, inclusiv contribuŃii la
elaborarea unor culegeri sau buletine de jurisprudenŃă, proiecte
şi culegeri de acte normative, activitatea didactică, inclusiv cea
de formator, tutore de practică, responsabil cu formarea continuă descentralizată, fără ca nerealizarea uneia dintre aceste
activităŃi să constituie temei pentru depunctare.
- au fost introduse dispoziŃii privind aspectele specifice evaluării activităŃii profesionale a judecătorilor desemnaŃi cu supravegherea privării de libertate, la criteriile „EficienŃa” şi, respectiv,
„Calitatea activităŃii”.
- în ceea ce priveşte indicatorii de evaluare a performanŃelor profesionale pentru judecătorii care ocupă funcŃii de conducere, au fost menŃinuŃi doar cei 4 indicatori, fiind eliminaŃi din
reglementarea Regulamentului subindicatorii. De asemenea, s-a
decis ca în reglementarea Ghidului de evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor să fie preluaŃi, ca elemente în raport de
care vor fi apreciaŃi indicatorii, unii dintre subindicatorii reglementaŃi în prezent, în privinŃa celorlalŃi subindicatori decizânduse a se renunŃa la aceştia.
Aspecte privind evaluarea activităŃii profesionale a procurorilor
- ca şi în cazul judecătorilor, au fost reanalizaŃi indicatorii pe
baza cărora se realizează evaluarea procurorilor;
- în ceea ce priveşte evaluarea „EficienŃei activităŃii” desfăşurate de procurori, s-a prevăzut ca indicatorii relevanŃi să se
raporteze la volumul de activitate al parchetului în sectorul în
care îşi desfăşoară activitatea procurorul evaluat.
Cu referire la acelaşi criteriu, în aprecierea complexităŃii cauzei (în cazul acelor sectoare de activitate în care se Ńine seama
de aceasta) se vor lua în considerare următoarele elemente:
dificultatea administrării probelor; numărul părŃilor şi al martorilor; numărul infracŃiunilor investigate; natura acestora; dificultatea problemelor de drept şi de fapt care trebuie soluŃionate;
conexarea mai multor cauze, precum şi alte elemente specifice
relevante.
Cu privire la sectorul judiciar, s-a apreciat că întocmirea fişelor de şedinŃă şi actualizarea lor permanentă şi exercitarea
rolului activ în şedinŃele de judecată prezintă relevanŃă în evaluarea criteriului privind „Calitatea activităŃii”, iar nu a criteriului
privind „EficienŃa”;
Pentru simplificarea procedurii de evaluare, sub aspectul
culegerii informaŃiilor relevante în aprecierea criteriului privind
„EficienŃa activităŃii”, la dosarul de evaluare se va depune anual
fişa privind volumul de activitate al procurorului, completată de
grefierul şef conform datelor care rezultă din sistemul ECRIS;
procurorul evaluat va certifica sub semnătură exactitatea datelor, iar acolo unde este cazul, procurorul evaluat va completa
fişa cu date privind cauzele complexe, care vor fi contrasemnate
de conducătorul unităŃii sau, după caz, de procurorul şef secŃie,
procurorul şef serviciu sau procurorul şef birou;
- s-a prevăzut şi că, în ipoteza în care, în perioada supusă
evaluării, procurorul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare, în acelaşi timp sau în perioade diferite, la fiecare dintre
criteriile privind „EficienŃa” şi, respectiv, „Calitatea activităŃii”, se
acordă un singur punctaj, în baza aprecierii de ansamblu a acti-

vităŃii desfăşurate şi Ńinând seama de ponderea activităŃii desfăşurate în fiecare sector în volumul total de activitate;
- în vederea aprecierii criteriului privind „Calitatea activităŃii”,
la dosarul de evaluare al procurorului se depune anual fişa privind calitatea activităŃii procurorului, conŃinând datele statistice
relevante, aşa cum rezultă acestea din analizele şi informările
întocmite conform regulamentelor interne şi ordinelor procurorului general, completată de grefierul-şef;
- în ceea ce priveşte criteriile privind Integritatea” şi, respectiv, „Formarea profesională continuă a procurorilor”, s-au prevăzut dispoziŃii similare celor pentru evaluarea judecătorilor;
- în fine, indicatorii de evaluare a performanŃelor profesionale pentru procurorii care ocupă funcŃii de conducere sunt aceiaşi
cu cei stabiliŃi pentru evaluarea performanŃelor profesionale ale
judecătorilor care ocupă funcŃii de conducere.
Comisiile de evaluare şi procedura de evaluare
- interviul a fost reglementat ca etapă opŃională a evaluării,
acesta urmând să aibă loc doar la cererea judecătorului sau
procurorului evaluat sau în cazul în care comisia de evaluare
apreciază că este necesar;
- a fost eliminată obligativitatea întocmirii proceselor-verbale
anuale. Potrivit modificărilor, în cursul perioadei supuse evaluării, comisia de evaluare, dacă apreciază necesar pentru înlăturarea unor deficienŃe constatate în activitatea desfăşurată, poate
formula recomandări judecătorului sau procurorului evaluat, în
vederea îmbunătăŃirii activităŃii, întocmind în acest sens un proces-verbal;
- s-a prevăzut că etapa referitoare la stabilirea de comun
acord a unui plan individual de dezvoltare profesională va fi
parcursă după rămânerea definitivă a calificativului, doar în
cazul în care judecătorul sau procurorul primeşte calificativul
„satisfăcător” sau „nesatisfăcător”. Comisia de evaluare şi judecătorul sau procurorul evaluat stabilesc, de comun acord, planul
individual de dezvoltare profesională, iar în situaŃia în care nu se
ajunge la un acord, planul individual de dezvoltare profesională
se stabileşte de comisia de evaluare;

- este consacrată posibilitatea de a fi constituite mai multe
comisii de evaluare la nivelul aceleiaşi instanŃe/parchet, la propunerea colegiului de conducere al instanŃei sau parchetului.
Dacă se constituie mai multe comisii de evaluare, pot fi desemnaŃi cel mult 4 membri supleanŃi, care pot desfăşura activitate în
oricare din comisiile de evaluare;
- în situaŃia în care au fost constituite mai multe comisii de
evaluare la nivelul aceleiaşi instanŃe/aceluiaşi parchet, competenŃa acestora sub aspectul judecătorilor/procurorilor pe care
urmează să-i evalueze (inclusiv cu referire la membrii comisiilor
de evaluare de la instanŃele/parchetele ierarhic inferioare), va fi
stabilită de colegiul de conducere al instanŃei/parchetului;
- a fost revizuit sistemul actual de notare, prin înlocuirea notelor cu acordarea unor punctaje pentru fiecare indicator, urmând ca rezultatul evaluării să fie stabilit prin raportare la
punctajul cumulat obŃinut de judecătorul/procurorul supus evaluării;
- s-a prevăzut acordarea unor punctaje diferite pentru criteriile de evaluare; astfel, pentru funcŃiile de execuŃie, criteriile privind „EficienŃa” şi, respectiv, „Calitatea activităŃii desfăşurate”,
precum şi criteriul privind „Integritatea” vor primi fiecare câte un
punctaj de cel mult 30 de puncte, în timp ce criteriul privind
„Formarea profesională” va fi punctat cu cel mult 10 puncte.
Ghidul de evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor a
fost pus în acord cu modificările şi completările aduse Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor
şi procurorilor, precum şi cu noile dispoziŃii procesual civile şi
penale – în ceea ce priveşte evaluarea hotărârilor judecătoreşti.
Au fost revizuite şi fişele de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, precum şi modelul orientativ
al raportului de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor
şi procurorilor, acestea fiind, de asemenea, puse în acord cu
modificările şi completările aduse Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor.
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Institutul NaŃional al Magistraturii – gazda Marii Finale a
THEMIS 2016 şi a ceremoniei aniversare a 10 ani de
existenŃă a competiŃiei
MĂLINA PANEA,
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Departamentul de formare iniŃială
Institutul NaŃional al Magistraturii

În perioada 26 – 28 octombrie 2015, Institutul NaŃional al
Magistraturii (INM) a găzduit Marea Finală a CompetiŃiei
THEMIS, aflată la cea de a X-a ediŃie, aniversară.
Inclusă încă din anul 2010 în catalogul activităŃilor de formare profesională dedicate viitorilor/tinerilor judecători şi procurori
europeni şi implementată, anual, de către ReŃeaua Europeană
de Formare Judiciară (EJTN/REFJ), competiŃia THEMIS are ca
principal obiectiv crearea unui cadrul favorabil dezvoltării relaŃiilor profesionale între participanŃi, precum şi între aceştia şi formatorii diferitelor instituŃii europene de profil împărtăşind
aceleaşi valori, în domenii care presupun aplicarea directă a
normelor de drept internaŃional.
ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară, al cărei membru
cu drepturi depline este şi INM începând din anul 2007, este o
organizaŃie internaŃională înfiinŃată la data de 13 octombrie
2003, având sediul la Bruxelles, care cuprinde instituŃiile responsabile cu pregătirea în domeniul judiciar din Uniunea Europeană.
CompetiŃia a fost organizată pentru prima dată în anul 2006,
la iniŃiativa Institutului NaŃional al Magistraturii şi în parteneriat
cu Centrul de Formare Judiciară din Portugalia, constituind un
pas înainte către extinderea componentei europene a formării
iniŃiale şi contribuind la consolidarea relaŃiilor dintre INM şi celelalte instituŃii de formare existente la nivel european. Succesul
primelor ediŃii şi, ca o consecinŃă, creşterea progresivă a numărului instituŃiilor interesate să participe au determinat includerea
evenimentului în catalogul activităŃilor de formare ale
EJTN/REFJ şi regândirea formatului original al proiectului.
În competiŃia THEMIS se pot înscrie, ca participanŃi, viitori/tineri judecători şi procurori europeni, constituiŃi în echipe a
câte trei membri, sub îndrumarea unui formator-coordonator.
Limba oficială de lucru a competiŃiei este limba engleză.
CompetiŃia este structurată în cinci etape diferite: patru
Semi-finale, găzduite de către patru state membre ale EJTN
care îşi manifestă disponibilitatea în acest sens şi o Mare finală,
găzduită, în principiu, de către statul de provenienŃă al câştigă-
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torilor Marii Finale ai ediŃiei anterioare. Categoriile competiŃionale în ceea ce priveşte Semi-finalele sunt următoarele: cooperare
judiciară în materie penală, cooperare judiciară în materie civilă
– dreptul european al familiei şi drept european succesoral,
cooperare judiciară în materie civilă – drept procesual civil european, etică şi conduită profesională, problematica abordată în
cadrul Marii finale reprezentând-o Dreptul la un proces echitabil
(Art.47 din Carta Drepturilor Fundamentale a UE şi Art. 6 din
CEDO).
În vederea participării la Semi-finale, echipele elaborează
lucrări scrise, pe care le susŃin oral în faŃa unor jurii alcătuite din
specialişti în domeniile respective.
Marea Finală din anul 2015 s-a desfăşurat la sediul INM ca
urmare a succesului repurtat în anul precedent de echipa română de auditori de justiŃie desemnată câştigătoare a celei de a IXa ediŃii a CompetiŃiei THEMIS, care a avut loc la Cracovia, în
Polonia. În această etapă au concurat cele opt echipe calificate
în urma participării la Semi-finale, provenind din FranŃa, Italia,
Polonia şi România.
Prima sarcină a echipelor finaliste a constat în elaborarea
unor lucrări scrise în cuprinsul căreia au analizat aplicarea art. 6
din C.E.D.O. şi art. 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a
Uniunii Europene - dreptul la un proces echitabil - la o speŃă
practică, urmată de dezbaterea unor cazuri practice în opoziŃie
procesuală cu alte echipe, potrivit Regulamentului CompetiŃiei.
Dezbaterile au presupus întrebări adresate de echipa adversă,
precum şi de membrii juriului, verificându-se atât cunoştinŃele de
drept în domeniu, cât şi acurateŃea şi pertinenŃa argumentelor,
dar şi calitatea discursului public şi spontaneitatea.
Lucrările s-au desfăşurat în prezenŃa Marelui Juriu alcătuit
din cinci profesionişti ai dreptului, desemnaŃi în acest scop de
către EJTN: domnul Peter Tamas Horvath (Ungaria) – Preşedintele juriului, judecător, expert şi formator în domeniul dreptului
penal şi al drepturilor omului (HELP), doamna Francoise
Tulkens (Belgia) – judecător, fost Vicepreşedinte al CurŃii Euro-

pene a Drepturilor Omului (CEDO), domnul Hein Bolling (Germania) – judecător, fost Preşedinte al SecŃiei Civile a CurŃii
Hanseatice din Bremen, formator în domeniul metodologiei
juridice, domnul Jorje Costa (Portugalia) – procuror, Inspector
General Adjunct al Inspectoratului General de JustiŃie şi domnul
Dovidas Vitkauskas (Lituania) – avocat, fost Avocat la Curtea
Europeană a Drepturilor Omului şi manager de proiect în domeniul reformei justiŃiei.
Juriul a evaluat în ansamblu performanŃa participanŃilor, atât
pe baza lucrărilor scrise, cât şi a dezbaterilor susŃinute, având în
vedere următoarele criterii: calitate, originalitate, modul de raportare la jurisprudenŃa relevantă a CEDO şi a CurŃii de JustiŃie
a Uniunii Europene, analiza aprofundată a celor mai recente
dezbateri europene atât în domeniul eticii, cât şi în domeniul
dreptului Uniunii Europene, anticiparea unor viitoare soluŃii.
La data de 28 octombrie 2015, în ultima zi a competiŃiei, a
avut loc ceremonia de celebrare a celor 10 ani de existenŃă a
THEMIS. Ceremonia, moderată de către dna. judecător Octavia
SPINEANU-MATEI, Directorul Institutului NaŃional al Magistraturii, a debutat cu intervenŃia d-nei profesor universitar dr. ElenaSimina TĂNĂSESCU, Consilier al Preşedintelui României, care
a susŃinut, în calitate de invitat de onoare, un discurs având ca
temă ImportanŃa formării vocaŃionale a judecătorilor şi procurorilor.
Pentru a marca momentul aniversar, doamna Lavinia
Lefterache, judecător la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, fost
Director adjunct al Institutului NaŃional al Magistraturii şi domnul
Luis Manuel Cunha Silva Pereira, procuror, Director adjunct al
Centrului de Studii Judiciare din Portugalia, au prezentat, în
calitate de iniŃiatori ai CompetiŃiei, în anul 2006, conceptul originar al acesteia. IntervenŃia a fost urmată de cea a Secretarului
General al ReŃelei Europene de Formare Judiciară, domnul
Wojciech Postulski, care, prezentând istoricul şi evoluŃia CompetiŃiei THEMIS de-a lungul celor 10 ani de existenŃă, a subliniat
importanŃa contribuŃiei acesteia la formarea şi dezvoltarea profesională a viitorilor judecători şi procurori europeni.

În cadrul ceremoniei aniversare, Preşedintele juriului, domnul judecător Peter Horvath, a mărturisit că s-a bucurat de o
experienŃă remarcabilă şi de o deosebită onoare să fie învestit
cu o asemenea misiune, mai ales că fiecare dintre echipele
finaliste a avut o prestaŃie de înalt nivel, rezolvând cu profesionalism sarcinile de pe parcursul competiŃiei şi făcând, astfel,
dificil procesul de evaluare şi de desemnare a câştigătorilor.
Totodată, un alt membru al Juriului, dna. Francoise Tulkens,
a consemnat astfel gândurile sale referitoare la CompetiŃie: „a
face parte din sistemul judiciar înseamnă un privilegiu şi o responsabilitate care implică dăruire şi conştiinŃă. După aceste trei
zile de competiŃie, îmi dau seama că THEMIS reprezintă o ocazie unică de creare a unei reŃele judiciare indispensabile pentru
viitorul profesional al judecătorilor şi procurorilor europeni. Deşi
avem tradiŃii, culturi, religii şi sisteme judiciare diferite, există un
limbaj comun, cel al drepturilor omului. Sunt onorată că am avut
şansa de a face parte din acest juriu şi sunt profund impresionată de cunoştinŃele temeinice participanŃilor în domeniul drepturilor omului”.
ParticipanŃii au fost încântaŃi de experienŃa acumulată în
această calitate şi au fost interesaŃi să constate că problemele
profesionale cotidiene ale colegilor europeni nu sunt atât de
diferite de la un sistem judiciar la altul, având multe puncte comune. Totodată, au considerat că ideea menŃinerii legăturii între
foştii participanŃi prin intermediul Platformei THEMIS
Generations este una benefică pentru contribuŃia la crearea
unei culturi judiciare europene.

Ceremonia aniversară s-a încheiat cu lansarea platformei
THEMIS Generations, creată la iniŃiativa a două dintre câştigătoarele ediŃiei 2011 a competiŃiei, dna. Heloise FERRARI, în
prezent judecător la Curtea pentru minori (FranŃa) şi dna. Amelie BECQUART, în prezent procuror adjunct (FranŃa). Acestea,
alături de dl. Michael KORHONEN, manager de comunicare în
cadrul EJTN, au realizat o prezentare a acestui instrument util
menŃinerii colaborării între participanŃii la competiŃie.
În cea de a doua parte a ceremoniei, a avut loc festivitatea
de premiere. Câştigătoare a celei de a X-a ediŃii a CompetiŃiei
THEMIS a fost desemnată una dintre cele trei echipe finaliste
ale FranŃei, premiul constând într-o vizită de studiu în cadrul
unei instituŃii europene cu activitate profesională relevantă, facilitată de ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară. Ca o consecinŃă, Şcoala NaŃională de Magistratură de la Bordeaux
(ENM) va găzdui Marea Finală a THEMIS în anul 2016. Pe locurile doi şi trei s-au clasat echipele Italiei şi Poloniei.
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NoutăŃi în ceea ce priveşte pregătirea auditorilor de
justiŃie în cel de-al doilea an de formare la
Institutul NaŃional al Magistraturii
FLORINA MIHAI,
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
Departamentul de formare iniŃială
Institutul NaŃional al Magistraturii

Programul de formare iniŃială 2015-2016 aprobat prin hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
670/22.06.0215 a adus o serie de modificări fată de anii anteriori atât în ceea priveşte structura, cât şi conŃinutul şi modalitatea
de implementare a activităŃilor desfăşurate pe parcursul anului
al II-lea de formare în cadrul INM.
În vederea asigurării unei implementări unitare a modificărilor aduse, programul de monitorizare, iniŃiat în anul 2012, s-a
desfăşurat pe parcursul întregului an de formare, spre deosebire de anii anteriori, în care acesta s-a derulat într-un interval de
timp determinat. Activitatea de monitorizare a presupus efectuarea mai multor vizite la centrele de stagiu de către formatorii cu
normă întreagă desemnaŃi de INM, observarea modului în care
este organizat şi se desfăşoară stagiul auditorilor de justiŃie şi
menŃinerea permanentă a legăturii cu auditorii de justiŃie şi coordonatorii de practică, astfel încât toate problemele şi nelămuririle ivite pe parcursul derulării stagiului au fost clarificate în cel
mai scurt timp, în cursul implementării programului. Această
modalitate de abordare a contribuit la asigurarea unei comunicări eficiente între INM şi centrele de stagiu, monitorizarea
evidenŃiindu-se ca un proces apt să contribuie la asigurarea
unui caracter unitar al formării.
Având în vedere că accentul pus pe activitatea judecătorului/procurorului în ansamblul ei este de esenŃa pregătirii auditorilor de justiŃie pe parcursul celui de al doilea an de formare,
începând cu anul 2015 – 2016 a fost introdusă, pentru prima
dată, noŃiunea de „portofoliu” al auditorilor de justiŃie ce a permis
valorizarea şi evaluarea întregii activităŃi a auditorilor de justiŃie.
Portofoliul a cuprins toate actele şi lucrările realizate de către
auditorii de justiŃie pe parcursul stagiului, mai precis, pentru
auditorii de justiŃie viitori judecători, un procent de 50% din documentele necesar a fi redactate de către judecătorii pe lângă
care au fost repartizaŃi în perioada de timp pentru care s-a realizat repartizarea, respectiv, pentru auditorii de justiŃie viitori procurori, un procent de 100% din actele necesar a fi redactate de
către procurorii pe lângă care au fost repartizaŃi în perioada de
timp pentru care s-a realizat repartizarea. Pentru realizarea unor
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portofolii cât mai variate, coordonatorii de practică judecători au
avut în continuare în vedere, cu ocazia planificării activităŃilor pe
durata stagiului, ca fiecare auditor de justiŃie să aibă posibilitatea de a urmări soluŃionarea unei cauze în integralitatea ei, de la
primirea cererii de chemare în judecată/a plângerii până la soluŃionare, de a lua contact cu activitatea mai multor judecători, de
a înŃelege rolul compartimentelor auxiliare, importanŃa dialogului
cu personalul auxiliar, atitudinea şi dialogul cu justiŃiabilii. În
mod similar, coordonatorii de practică procurori au urmărit, în
continuare, ca fiecare auditor de justiŃie să participe la activităŃi
precum studiul dosarelor, redactarea soluŃiilor procurorului,
asistarea la supravegherea şi efectuarea urmăririi penale, contactul cu activitatea mai multor procurori specializaŃi pe mai
multe domenii, contactul nemijlocit cu activitatea organelor poliŃiei judiciare, activitatea judiciară şi să înŃeleagă rolul compartimentelor auxiliare, importanŃa dialogului cu personalul auxiliar,
atitudinea şi dialogul cu justiŃiabilii. În contextul introducerii noŃiunii de „portofoliu”, a fost regândită şi structura caietului de
practică. Acesta a cuprins acte selectate din cuprinsul portofoliului atât de către auditorii de justiŃie, cât şi de către coordonatorii de practică. De asemenea, a fost eliminată din cuprinsul
programului de stagiu tematica recomandată, aceasta fiind publicată şi avută în vedere doar pentru pregătirea evaluărilor de
parcurs.
În ceea ce priveşte structura programului, un element de
noutate l-a constituit includerea stagiului în cadrul formelor de
exercitare a profesiei de avocat în calendarul de formare al
anului al doilea, spre deosebire de anii anteriori, în care această
activitate s-a desfăşurat în anul I de studiu, motivat de împrejurarea că organizarea acestui stagiu după parcurgerea primului
an de formare, dar înainte de efectuarea practicii în cadrul instanŃelor şi parchetelor, reprezintă o bună ocazie pentru auditorii de justiŃie de a participa nemijlocit la activitatea desfăşurată
de avocaŃi, de a conştientiza rolul profesional al acestora în
procesul de înfăptuire a actului de justiŃie şi de a se familiariza
cu deontologia şi organizarea profesiei de avocat încă de la
debutul stagiului în instanŃe şi parchete.

Un alt element de noutate l-a reprezentat plasarea exerciŃiilor practice sub forma proceselor şi secvenŃelor simulate în
calendarul formării pe parcursul anului, făcând astfel posibilă
valorificarea de către auditorii de justiŃie, în perioada de stagiu
rămasă, a eventualelor îndrumări oferite de către personalul de
instruire implicat în desfăşurarea acestor activităŃi.
Aceste exerciŃii practice au reprezentat o parte consistentă
a etapei modulelor, fiindu-le alocat un număr semnificativ de
ore, desfăşurarea acestora fiind realizată cu implicarea tuturor
formatorilor cu normă întreagă din cadrul INM, precum şi a mai
multor formatori colaboratori şi coordonatori de practică din
cadrul instanŃelor şi parchetelor din Bucureşti. Pe parcursul
celor două săptămâni de modul dedicate integral acestora au
fost prevăzute, astfel, şi realizate câte douăzeci şi cinci de ore
de activităŃi practice pentru fiecare dintre cele zece grupe de
auditori de justiŃie (cinci sesiuni, fiecare a câte cinci ore), după
cum urmează: pentru grupele de judecători – două sesiuni alocate dreptului penal (ambele alocate şedinŃei de judecată), două
sesiuni alocate dreptului civil şi o sesiune alocată eticii şi deontologiei; pentru grupele de procurori – patru sesiuni alocate
dreptului penal (trei alocate etapei urmăririi penale şi una alocată şedinŃei de judecată) şi o sesiune alocată eticii şi deontologiei. ActivităŃile practice dedicate şedinŃei de judecată în materie
penală şi eticii profesionale s-au desfăşurat cu participarea unor
grupe mixte, alcătuite atât din viitori judecători, cât şi din viitori
procurori. În temeiul protocolului de colaborare încheiat în cursul
lunii noiembrie 2015 între INM şi Universitatea NaŃională de Artă
Teatrală şi Cinematografică „I.L.Caragiale” (UNATC), la unele
dintre activităŃile practice programate în această perioadă au
participat, asumându-şi roluri procesuale, şi patru studenŃi ai
UNATC.

ActivităŃile desfăşurate sau observate pe durata acestui stagiu s-au reflectat într-un jurnal de practică, întocmit de fiecare
auditor de justiŃie, pe care aceştia l-au ataşat caietului de practică.
Caracterul practic al formării a fost completat şi pe parcursul
anului 2015 – 2016 prin participarea auditorilor de justiŃie la
stagii organizate în cadrul altor instituŃii, în vederea cunoaşterii
specificului acestora (Parchetul de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, DirecŃia de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, Institutul Notarial Român, DirecŃia NaŃională de ProbaŃiune, Institutul NaŃional de Criminalistică, AdministraŃia NaŃională
a Penitenciarelor, Inspectoratul General ale PoliŃiei Române),
noutatea constând în faptul că, faŃă de anul de formare anterior,
parcurgerea acestor stagii a fost obligatorie.
Necesitatea tuturor acestor elemente de noutate a rezultat
din evaluarea programului de formare, din discuŃiile constante
cu formatorii implicaŃi în procesul de monitorizare, coordonatorii
de practică şi auditorii de justiŃie beneficiari ai formării, includerea lor în programul de stagiu reflectând preocuparea Institutului
NaŃional al Magistraturii de a furniza auditorilor de justiŃie din
anul al II-lea un program de formare care să corespundă obiectivelor urmărite în ceea ce priveşte dezvoltarea competenŃelor
esenŃiale ale unui viitor judecător/procuror.

O altă noutate a programului de formare 2015 – 2016 a
constituit-o includerea unui stagiu obligatoriu cu o durată de
două săptămâni în cadrul instanŃelor ierarhic superioare (tribunale şi curŃi de apel) pentru auditorii de justiŃie viitori judecători,
respectiv, în cadrul parchetelor de pe lângă tribunal pentru auditorii de justiŃie viitori procurori. Pe parcursul celor două săptămâni alocate stagiului la tribunale şi curŃi de apel auditorii de
justiŃie au avut posibilitatea de a participa, în principal, la şedinŃe
de judecată a în căile de atac exercitate împotriva hotărârilor
pronunŃate în primă instanŃă de către judecătorii. Cu această
ocazie, au observat dezvoltarea motivelor în căile de atac, modul în care instanŃa superioară răspunde criticilor aduse hotărârilor instanŃelor de fond şi apărărilor formulate de părŃi şi,
implicit, modul de soluŃionare a căilor de atac. Pe parcursul
stagiului în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale, auditorii de
justiŃie au avut posibilitatea de a participa împreună cu procurorii acestor parchete la activităŃile specifice urmăririi penale proprii.

57

FORMARE PROFESIONALĂ

Elemente de noutate şi oportunităŃi de formare în cadrul
programului de formare continuă pentru anul 2016
DIANA MIHĂILĂ,
Şef Departament formare continuă
Institutul NaŃional al Magistraturii

Pregătirea continuă a magistraŃilor reprezintă garanŃia independenŃei şi imparŃialităŃii acestora, deoarece le conferă autonomia decizională dată de autoritatea şi calitatea cunoştinŃelor
dobândite. Institutul NaŃional al Magistraturii (în continuare INM)
are principalul rol instituŃional în procesul de de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor; faptul că are un caracter de
unicitate îi conferă exclusivitate în sistemul judiciar românesc,
prin urmare şi responsabilităŃi esenŃiale în crearea unui corp
profesional cu un înalt grad de competenŃă profesională.
Având în vedere caracterul dinamic al evoluŃiilor din domeniul judiciar, INM a urmărit atingerea obiectivelor asumate şi, în
acelaşi timp, s-a concentrat pe crearea de noi instrumente şi
oportunităŃi de formare, răspunzând cu promptitudine şi uneori
chiar anticipând nevoile specifice ale sistemului judiciar.
Ca o caracteristică generală, anul de formare 2016 va reprezenta un an cu o activitate intensă a INM, materializată în
volumul mare şi în diversitatea acŃiunilor de formare judiciară.
Astfel, în anul 2016, INM îşi propune să organizeze un număr
de 383 de seminarii, care vor deschide 9.863 locuri pentru
participarea judecătorilor, procurorilor, personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor şi magistraŃilor
asistenŃi.
Programul de formare din acest an continuă, în linii mari, direcŃiile de formare trasate în perioada anterioară. Ne vom concentra în continuare eforturile pentru pregătirea magistraŃilor în
privinŃa modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc şi pentru unificarea practicii judiciare, prin organizarea de
conferinŃe naŃionale şi workshop-uri la nivelul curŃilor de apel,
dar şi prin intermediul întâlnirilor dedicate identificării şi discutării
aspectelor de practică judiciară neunitară.
Continuă eforturile pentru formarea specializată a magistraŃilor, atât în domenii noi, punctuale, în care se resimte nevoia de
informaŃie, cât şi în domenii clasice, în care este necesară o
viziune de ansamblu asupra materiei studiate.
Vom continua să oferim activităŃi de formare în materia
drepturilor omului şi a dreptului Uniunii Europene, în materia
cooperării judiciare internaŃionale, convinşi fiind de importanŃa şi
utilitatea unui astfel de demers, de necesitatea integrării magistratului român în spaŃiul juridic european. Păstrăm, aşadar, deschiderea internaŃională pe care am dat-o în ultimii ani acŃiunilor
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noastre de formare, prin invitarea unor formatori şi experŃi străini, prin oferirea posibilităŃii judecătorilor şi procurorilor din alte
state membre de a participa la seminariile organizate de INM,
prin implicarea în proiectele internaŃionale implementate de
EJTN sau de alte instituŃii de formare din străinătate.
Un loc important îl are, şi în acest an, preocuparea INM de a
implica judecătorii şi procurorii români în dezvoltarea politicilor
publice în justiŃie, de a consolida relaŃia dintre magistraŃi şi societatea civilă contemporană, de a contribui la formarea unui magistrat adaptat realităŃilor şi adaptabil în perspectiva provocărilor
dezvoltării alerte a societăŃii. Astfel, obiectivul vizând formarea
magistraŃilor în ceea ce priveşte abilităŃile non-juridice ocupă din
nou o pondere importantă, etica şi deontologia profesională,
managementul instanŃei, comunicarea interpersonală şi organizaŃională, medierea, combaterea discriminării, franceza şi engleza juridică fiind doar câteva dintre domeniile de formare care
tind spre realizarea acestui deziderat.
Importante resurse materiale şi de timp vor fi din nou direcŃionate către formarea magistraŃilor recrutaŃi în condiŃiile art. 33
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, precum şi către formarea magistraŃilor în cea de-a doua
specializare, domeniu pe care ne propunem să îl reformăm în
acest an, cu sprijinul Consiliului Superior al Magistraturii.
Continuă parteneriatele stabilite anterior cu o serie de instituŃii şi organisme, parteneriate care îi permit Institutului să rămână activ şi alert la nevoile de formare ale sistemului şi la
semnalele primite din afara acestuia. Alături de instituŃiile relevante, INM este în măsură să organizeze seminarii de formare
centrate pe probleme reale, corect identificate, pentru a oferi o
informaŃie de calitate, o abordare multidisciplinară şi o perspectivă interprofesională8.
Parteneriatele încheiate și proiectele de cooperare realizate cu Școala NaŃională de Grefieri, Uniunea NaŃională a Barourilor din România, Departamentul
pentru Lupta Antifraudă, DirecŃia Generala Antifraudă Fiscală, Banca NaŃionala
a României, Camera ConsultanŃilor Fiscali, Institutul NaŃional de Pregătire a
Practicienilor în InsolvenŃă, Consiliul ConcurenŃei, OrganizaŃia Profesioniștilor
PieŃei de Capital, Ministerul Afacerilor Externe, Inspectoratul General al PoliŃiei
Române, Centrul MultifuncŃional de Pregătire Schengen, Consiliul NaŃional
pentru Combaterea Discriminării, Banca Europeană pentru ReconstrucŃie și
Dezvoltare, CCJE – Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni, AECLJ asociaŃia europeană a judecătorilor specializaŃi în soluŃionarea cauzelor de
8

În ceea ce priveşte elementele de noutate aduse de programul de formare continuă în acest an, evidenŃiem următoarele
aspecte:
În cadrul obiectivului referitor la pregătirea magistraŃilor în
privinŃa modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc am inclus, în acest an, două domenii importante, care
necesită o pregătire atentă, aprofundată şi complexă din partea
judecătorilor români: insolvenŃa persoanei fizice respectiv
noul Cod fiscal şi noul Cod de procedură fiscală.
Cele două materii noi se adaugă domeniilor avute în vedere
anterior în cadrul acestui obiectiv – noile coduri civil, penal, de
procedură civilă şi de procedură penală.
Ca şi în cazul noilor coduri, INM a conceput şi de această dată un program de formare complex, structurat pe mai multe paliere, îmbinând activităŃi care ating obiective complementare. Astfel,
INM va organiza, pentru fiecare din cele două materii, câte o conferinŃă cu transmitere on-line, la care vor fi invitaŃi să participe cei
mai buni specialişti din domeniu, experŃi care au participat la elaborarea actelor normative, precum şi alŃi actori-cheie în implementarea acestora. ConferinŃele îşi vor propune să furnizeze
informaŃii clare, coerente cu privire la instituŃiile nou introduse, să
evidenŃieze principalele modificări intervenite, să furnizeze interpretări judicioase ale textelor legale. În rândul participanŃilor se vor
număra judecători specializaŃi, persoane cu experienŃă şi disponibilitate în diseminarea informaŃiilor primite. Calitatea dialogului
stabilit între formatori şi participanŃi va fi esenŃială pentru reuşita
conferinŃelor. Pentru a răspunde cât mai multor întrebări, anterior
conferinŃelor, dar şi pe parcursul desfăşurării acestora, judecătorii
vor avea la dispoziŃie o adresă de email la care vor putea transmite propuneri de teme de dezbatere.
Mesajul transmis în cadrul conferinŃelor se va completa prin
seminarii de formare continuă organizate la nivel centralizat şi descentralizat. În cazul insolvenŃei persoanei fizice vor fi organizate la
nivel centralizat 6 seminarii de formare continuă, iar la nivel descentralizat – 15 seminarii. Un program similar avem în vedere şi în
materie fiscală, unde conferinŃa transmisă on-line va fi completată
prin organizarea unui seminar realizat în parteneriat cu Camera
ConsultanŃilor Fiscali şi prin alte 15 seminarii realizate la nivel descentralizat. În acest fel reuşim nu doar să transmitem unui număr
mare de beneficiari o informaŃie corectă şi coerentă, dar creăm şi
cadrul atât de necesar dezbaterilor şi schimbului de idei, în vederea
coagulării soluŃiilor de practică judiciară.
Această abordare integrată a procesului de formare,
constând în îmbinarea unor activităŃi complementare de formare
(conferinŃe naŃionale, seminarii organizate la nivel centralizat şi
seminarii realizate la nivel descentralizat, punerea la dispoziŃie
de materiale scrise) a fost implementată de INM la momentul
intrării în vigoare a noilor coduri, când, pentru prima dată, ne-am
aflat în faŃa unei provocări de anvergură, care presupunea,
practic, formarea tuturor magistraŃilor din sistem, într-un timp
scurt, în privinŃa unui volum mare de informaŃie nouă.
Rezultatele obŃinute ne-au încurajat să folosim în continuare
formula identificată în cazul noilor coduri, dar şi să extindem
folosirea acesteia la alte domenii.
dreptul concurenŃei, AEAJ - AsociaŃia Europeană a judecătorilor specializaŃi în
soluŃionarea cauzelor de drept administrativ, Centrul de Resurse Juridice sau
Freedom House sunt în măsură să îndeplinească aceste deziderate şi să conducă la atingerea standardelor pe care ni le propunem.

Astfel, formarea în materia insolvenŃei persoanei fizice, a
noului Cod fiscal şi a noului Cod de procedură fiscală vor urma
aceeaşi structură. De asemenea, în cazul eticii şi deontologiei
profesionale vom îmbina formarea pe care o realizăm la nivel
centralizat, prin intermediul şcolii de vară şi a conferinŃei CCJE
şi a seminarului de drept comparat preconizat, cu formarea
realizată la nivel descentralizat. Succesul de care s-a bucurat
acest demers pe plan naŃional a fost confirmat, de altfel şi pe
plan internaŃional9.
Un alt element de noutate care merită semnalat este dezvoltarea fără precedent a componentei e-learning a activităŃii de
formare continuă. În anii anteriori INM a pus la dispoziŃia magistraŃilor două cursuri de formare e-learning, ambele în materia
drepturilor omului. Începând cu anul 2015, când, în cadrul proiectului AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii instituŃionale în
domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea
noilor coduri, derulat prin Programul de Cooperare ElveŃianoRomân, au fost finalizate 27 de cursuri e-learning în domeniul
noilor coduri, portofoliul de cursuri e-learning deschis judecătorilor şi procurorilor români s-a îmbogăŃit.
Cele 27 de cursuri au fost lansate prima oară în septembrie
2015. MagistraŃii au avut posibilitatea să opteze pentru accesarea acestor cursuri fie independent, direct pe platforma INM, fie
în mod organizat, beneficiind de coordonarea unui formator
INM. IniŃiativa s-a bucurat de succes, 99 de magistraŃi formulând
opŃiuni de înscriere. Faptul că mulŃi dintre aceşti magistraŃi s-au
înscris la câte 6-7 cursuri a avut drept consecinŃă înregistrarea
unui număr de 688 de înscrieri, fiind ocupate astfel 77% din
locurile disponibile (895 locuri). Vom rula, în continuare, cele 27
de module e-learning elaborate, pentru anul 2016 fiind prevăzute două sesiuni de formare e-learning: o primă sesiune a fost
lansată în luna mai, iar o a doua v fi lansată în toamnă, urmând
a fi astfel organizate în total 54 de cursuri.
La acestea se adaugă cele două cursuri e-learning în materia drepturilor omului, pe care vom continua să le organizăm şi
în acest an. Mai mult, având în vedere că, în cadrul proiectului
romano-elveŃian, au fost elaborate patru module e-learning generale (unul în materia dreptului civil, unul în materia dreptului
procesual civil, unul în materia dreptului penal şi un altul în materia dreptului procesual penal), s-a decis ca, începând din
acest an, cursurile de lungă durată pentru formarea judecătorilor
în a doua specializare să presupună participarea, după caz, la
două sesiuni de formare e-learning, una în materia dreptului
substanŃial civil sau penal şi una în materia dreptului procesual
civil sau penal. Tot pentru formarea în cea de-a doua specializare avem în vedere realizarea de cursuri on-line în materia dreptului muncii (2016), respectiv în materia dreptului administrativ şi
drept financiar – fiscal (2017).
Un alt element de noutate vizează includerea, în programul
de formare continuă, a unor domenii noi, în care INM nu a

INM a prezentat strategia pe care a dezvoltat-o în ceea ce privește formarea în
materia noilor coduri cu ocazia unui studiu finanțat 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. Autorii
acestui studiu au reținut metodologia expusă de INM ca fiind o bună practică la
nivel european, evidențiind-o în cadrul studiului menționat. De altfel, documentul
menționează INM cu nu mai puțin de 6 bune practici, fapt ce situează INM între
cele mai apreciate școli de formare europeană.
9
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realizat anterior acŃiuni de formare, respectiv, creşterea numărului de acŃiuni de formare oferite în anumite domenii în
care s-a simŃit o nevoie specială de formare. Acest demers se
înscrie în preocuparea INM de a oferi o formare pluridisciplinară,
care oferă un răspuns prompt la semnalele transmise de sistem,
dar şi de societate, în ansamblul său. Semnalăm, cu titlu de
exemplu, seminariile pe care INM le va organiza în domenii noi,
cum sunt: drepturile, sprijinirea şi protecŃia victimelor criminalităŃi, audierea minorilor şi interacŃiunea cu aceştia în cursul procedurilor judiciare, lucrul cu categoriile vulnerabile sau aflate în
situaŃii vulnerabile – copii, vârstnici, persoane cu dizabilităŃi,
persoane instituŃionalizate sau alte categorii de persoane, combaterea violenŃei în familie, îmbunătăŃirea măsurilor antidiscriminare la nivel naŃional prin larga participare a specialiştilor
şi a societăŃii civile, combaterea fascismului, rasismului, xenofobiei şi a cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracŃiuni contra păcii şi omenirii, comunicarea cu media în privinŃa
investigaŃiilor în curs.
Alte domenii, deşi incluse în programele de formare din anii
anteriori, au fost reluate, date fiind actualitatea lor şi nevoia
magistraŃilor de a dobândi cunoştinŃe în aceste materii: dreptul
concurenŃei, clauze abuzive în relaŃia profesionist – consumator,
piaŃa de capital, achiziŃii publice, insolvenŃă, drept bancar, criminalitate economico-financiară, spălarea de bani şi recuperarea
prejudiciului infracŃiunii, protecŃia intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, criminalitate informatică, tehnici de
redactare a hotărârilor judecătoreşti, mediere, informaŃii clasificate, repartizarea aleatorie a cauzelor.
Parteneriatele încheiate cu instituŃii sau organizaŃii relevante
în domeniile identificate au reprezentat un factor important, care
a permis INM să conceapă activităŃi de formare de calitate, centrate pe nevoi reale, pe probleme identificate în practică. Implicarea acestor instituŃii, precum şi organizarea de evenimente
comune, la care sunt invitaŃi reprezentanŃi ai altor profesii, au
permis iniŃierea şi întreŃinerea unui dialog interprofesional relevant, de natură să faciliteze o înŃelegere aprofundată a specificului fiecărui domeniu.
Un alt element de noutate vizează includerea elementelor
de drept UE şi CEDO în mod transversal, în toate activităŃile de
formare care permit aceasta. Demersul a fost iniŃiat în anii anteriori, dar, pentru anul 2016, INM şi-a propus generalizarea acestei iniŃiative, astfel încât activităŃile de formare să includă în
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agendă, acolo unde este posibil şi relevant, aspecte de drept
UE şi CEDO.
Pentru 2016 ne propunem să creştem şi mai mult utilizarea
instrumentelor tehnice care permit transmiterea, cu mijloace
moderne, a informaŃiei, în mod simultan, către un număr mare
de beneficiari. Avem în vedere realizarea de transmisiuni on-line
pentru o serie de seminarii realizate în domenii relevante, pentru care vom înregistra un interes deosebit din partea magistraŃilor şi care, din motive financiare, nu pot fi replicate într-un număr
suficient de mare. Avem în vedere, totodată, posibilitatea organizării de webinare în domenii care presupun un grad mai mic
de interactivitate, concentrându-se în special pe transmiterea de
informaŃii de la formator la magistraŃii beneficiari, experienŃa
anterioară şi felul în care asemenea activităŃi au fost percepute
de către magistraŃi încurajându-ne în acest demers.
Un ultim element de noutate pe care dorim să îl semnalăm
vizează curricula pe baza căreia se desfăşoară programul de
formare dedicat magistraŃilor recrutaŃi în condiŃiile art. 33 din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.
După mai multe modificări ale programului de formare (creşterea duratei acestuia de la o lună la două luni şi, ulterior, la trei
luni, introducerea unor discipline noi de formare), în decembrie
2015, ca urmare a discuŃiilor din Comisia nr. 2 – Eficientizarea
activităŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituŃiilor
coordonate; parteneriatul cu instituŃiile interne şi societatea s-a
procedat la reevaluarea curriculei acestor cursuri. Modificările
au vizat: introducerea disciplinelor criminalistică şi medicină
legală în programul dedicat judecătorilor, creşterea numărului
de zile pentru disciplina comunicare, atât pentru judecători cât şi
pentru procurori, creşterea corespunzătoare a numărului de zile
alocate medicinei legale pentru procurori, creşterea numărului
de zile dedicate dreptului civil şi dreptului procesual civil pentru
procurori. Formula nou aprobată a început deja să fie implementată în cadrul cursurilor organizate în perioada ianuarie –
aprilie 2016.
Toate aceste demersuri vor fi dublate de o preocupare continuă pentru creşterea calităŃii actului de formare, pentru aprofundarea şi rafinarea tematicii şi identificarea acelor problematici
actuale, care prezintă interes concret pentru activitatea practică
a magistraŃilor precum şi pentru adaptarea permanentă a agendei activităŃilor de formare oferite la nevoilor de formare apărute.

Şcoala NaŃională de Grefieri - 15 ani de tradiŃie
în formarea profesională a grefierilor
Judecător ANDREI BĂNCILĂ,
Departamentul de Formare a Formatorilor
Şcoala NaŃională de Grefieri

În vechea lege de organizare judiciară, Legea nr. 92/1992,
recrutarea şi formarea grefierilor era asigurată de curŃile de apel
şi de parchetele de pe lângă acestea, într-un mod descentralizat.
Ideea înfiinŃării unei instituŃii care să asigure recrutarea centralizată şi formarea unitară a grefierilor s-a materializat în anul
1999 când, prin HG nr. 423/1999, a fost înfiinŃat Centrul de Pregătire şi PerfecŃionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, care, prin HG nr. 985/2000, a primit
personalitate juridică. Aceste două acte normative reprezintă,
practic, certificatul de naştere al Şcolii NaŃionale de Grefieri.
Ca o evoluŃie firească, odată cu reforma organizării judiciare
din anul 2004, prin Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, Centrul de Pregătire şi
PerfecŃionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de
Specialitate a devenit Şcoala NaŃională de Grefieri.
În cei 15 ani de existenŃă Şcoala a cunoscut o permanentă
dezvoltare.
Planul care a înregistrat cele mai însemnate progrese este
cel al suprastructurii. Pe calea acestei dezvoltări suprastructurale pot fi marcate mai multe momente importante.
Unul dintre momente este, fără îndoială, adoptarea Statului
personalului de instruire al Şcolii NaŃionale de Grefieri.
Până în anul 2011, dispoziŃii referitoare la personalul de instruire al Şcolii au fost cuprinse doar în Legea nr. 567/2004 (art.
18) şi în Regulamentul de organizare şi funcŃionare al Şcolii
NaŃionale de Grefieri, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 183/2007, cu modificările şi completările ulterioare. Principii şi reguli privind recrutarea şi formarea
formatorilor Şcolii s-au regăsit în Strategia dezvoltării Şcolii
NaŃionale de Grefieri, aprobată în anul 2005.
Lipsa unui cadru normativ complet, care să cuprindă norme
privind profilul formatorului Şcolii NaŃionale de Grefieri, recrutarea, atribuŃiile, drepturile, îndatoririle, evaluarea sau revocarea
acestuia, a reclamat ca necesară elaborarea unui statut al personalului de instruire al SNG, care să reglementeze toate aceste aspecte.
Astfel, în anul 2011, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 380 A/06.06.2011 a fost aprobat Statu-

tul personalului de instruire al Şcolii NaŃionale de Grefieri, un act
normativ deosebit de important, menit să implementeze standarde înalte de probitate profesională şi nu numai, pe care trebuie să le îndeplinească formatorii Şcolii. Statutul a fost supus
modificării şi completării prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 891/2011 şi, ulterior, prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1109/2012.
Pentru a sublinia dinamismul şi deschiderea către o permanentă îmbunătăŃire a activităŃilor sale şi, până la urmă, a serviciilor de formare pe care le asigură, credem că merită să
subliniem că Şcoala a lansat, de puŃină vreme, în dezbatere
publică proiectul unui nou Statut.
De asemenea, pe acelaşi plan al suprastructurii, trebuie
amintit că încă din anul 2005 Şcoala a început să-şi proiecteze
în mod organizat dezvoltarea, adoptând două Strategii în acest
sens, una pentru perioada 2005-2013 şi una pentru perioada
2013-2016.
Această ultimă Strategie este însoŃită şi de un Plan de acŃiuni necesare implementării, în care sunt descrise, în concret,
măsurile de întreprins pentru atingerea fiecăruia dintre obiectivele generale şi specifice. Având în vedere utilitatea pe care
vechile strategii şi-au dovedit-o pentru dezvoltarea Şcolii, în
prezent se află în stadiu de elaborare Strategia pentru următoarea perioadă.
Noua Strategie a Şcolii NaŃionale de Grefieri şi-a propus actualizarea direcŃiilor de dezvoltare a Şcolii, urmărindu-se, pe de
o parte, asigurarea continuităŃii în activitatea Şcolii în raport de
obiectivele strategice stabilite anterior, iar pe de altă parte,
adaptarea/conformarea noilor obiective strategice la necesităŃile
actuale de formare a personalului auxiliar din sistemul judiciar,
mai ales în contextul necesităŃii creşterii calităŃii şi a multiplicării
acŃiunilor de formare.
Unul dintre obiectivele generale ale Strategiei pentru perioada 2013-2016 este creşterea calităŃii activităŃilor de formare,
obiectiv în vederea atingerii căruia Şcoala a depus eforturi susŃinute de adaptare şi modernizare a planului de învăŃământ/a
programului de formare continuă pentru a corespunde cerinŃelor
actuale ale sistemului judiciar de asigurare a unei formări unitare, de accentuare a caracterului practic al formării iniŃiale şi
continue, de perfecŃionare a metodelor de formare, de evaluare
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şi consolidare a reŃelei de formatori, de asigurare a calităŃii personalului de instruire al S.N.G., prin programe de formare a
formatorilor, scop în care au fost impuse standarde tot mai înalte pe care trebuie să-l atingă cei ce doresc să devină formatori,
dar au fost depuse şi eforturi pentru a asigura formarea formatorilor în funcŃie.
Deşi Şcoala nu are prevăzut un buget destinat formării formatorilor, prin intermediul programelor internaŃionale au fost
derulate, de-a lungul timpului, astfel de activităŃi, iar Departamentul de formare a formatorilor derulează, prin forŃe proprii,
acŃiuni de formare a formatorilor nou recrutaŃi, intenŃionând să
lanseze un curs în format eLearning destinat formatorilor din
cadrul reŃelei de formare continuă.
Un alt obiectiv general ale ultimei Strategii este consolidarea
reputaŃiei Şcolii pe plan intern şi internaŃional, ca principal recrutor şi formator al grefierilor.
Credem că renumele de care se bucură Şcoala şi pe care şi
l-a câştigat în cei 15 ani de existenŃă poate fi ilustrat cel mai
bine prin semnalele pertinente pe care sistemul judiciar le
transmite în aceste sens.
Astfel, absolvenŃii Şcolii sunt priviŃi în instanŃele şi parchetele în care îşi desfăşoară activitatea ca fiind adevăraŃi profesionişti, posedând un bagaj important de cunoştinŃe teoretice şi,
mai ales, practice, care, împreună, fac posibilă desfăşurarea
activităŃilor specifice la un ridicat nivel de calitate.
În acelaşi timp, activitatea de formare profesională continuă
a cunoscut o permanentă dezvoltare şi adaptare la realităŃile
sistemului judiciar, constituind un veritabil suport al eforturilor de
a face faŃă provocărilor reformelor legislative precum intrarea în
vigoare a noilor coduri civile şi penale.
La nivel internaŃional, Şcoala NaŃională de grefieri este recunoscută ca principal formator al personalului auxiliar de specialitate din instanŃe şi parchete, recunoaştere materializată în
introducerea Şcolii în Cartea verde pentru un grefier european,
un document de sinteză al Uniunii Europene a Grefierilor
(E.U.R.) a Comisiei Europene – DirecŃia Generală pentru JustiŃie, Libertate şi SiguranŃă. Şcoala a avut şi participări la proiecte
internaŃionale cu instituŃii similare din alte state, precum Şcoala
de la Schwetzingen Germania, iar o colaborare fructuoasă există cu Institutul NaŃional de JustiŃie din Republica Moldova. Nu în
ultimul rând, amintim că Şcoala NaŃională de Grefieri a iniŃiat şi
susŃinut crearea, la nivel european, a unei reŃele a instituŃiilor de
formare a personalului auxiliar din justiŃie, similară reŃelei instituŃiilor de formare a magistraŃilor.
Ca un demers distinct şi cu caracter de noutate, în scopul
întăririi rolului S.N.G. în formarea grefierilor şi a personalului de
specialitate din sistemul judiciar, este de menŃionat şi implicarea
Şcolii în promovarea şi formarea unor comportamente deontologice ale personalului auxiliar din instanŃe şi parchete, sens în
care, în acord cu obiectivul vizând întărirea integrităŃii în sistemul judiciar, prevăzut în Strategia naŃională anticorupŃie, aprobată prin H.G. nr. 215/2012, precum şi în Strategia de întărire a
integrităŃii în justiŃie 2011-2016, aprobată de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii la data de 22.11.2011, în cadrul
Şcolii NaŃionale de Grefieri a fost întocmit un material cuprinzând sinteza jurisprudenŃei disciplinare relevante a instanŃelor şi
parchetelor în materia abaterilor disciplinare ale personalului
auxiliar de specialitate, pentru perioada 2008-2013. Cazuistica
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în materia abaterilor disciplinare ale personalului auxiliar de
specialitate cuprinsă în material este dezbătută în cadrul seminarelor de formare iniŃială şi continuă ale grefierilor, iar materialul a fost publicat pe pagina de internet a Şcolii NaŃionale de
Grefieri, www.grefieri.ro, la secŃiunea Biblioteca virtuală, putând
fi consultat de către toŃi cei interesaŃi şi, totodată, a fost comunicat instanŃelor şi parchetelor pentru a fi valorificat în cadrul orelor de formare profesională organizate în cadrul fiecărei instanŃe
şi al fiecărui parchet în condiŃiile art. 32 din Legea nr. 567/2004.
Totodată, Şcoala NaŃională de Grefieri a continuă demersurile
sale de centralizare şi sintetizare a sancŃiunilor disciplinare aplicate personalului auxiliar de specialitate, comunicate de către
instanŃe şi parchete şi de valorificare a acestora în cadrul activităŃilor de formare profesională pe care le organizează. De asemenea, deciziile de sancŃionare sunt prelucrate şi comunicate
Consiliului Superior al Magistraturii în vederea publicării pe platforma de internet www.integritate.ifep.ro, în formatul prestabilit
al site-ului.
EvoluŃia în cei 15 ani de existenŃă au adus Şcoala NaŃională
de Grefieri la nivelul unui partener de încredere şi pentru Institutul NaŃional al Magistraturii, autoritatea în domeniul de recrutare
şi formare a magistraŃilor. În ultimii ani parteneriatul dintre cele
două principale instituŃii de formare din sistemul judiciar s-a
materializat în acŃiuni comune de formare atât pe componenta
de formare iniŃială (procese simulate organizate în comun de
către auditorii de justiŃie şi cursanŃii Şcolii), cât şi pe cea de
formare continuă (seminare comune ale magistraŃilor şi grefierilor).
Dar Şcoala NaŃională de Grefieri a cunoscut şi o dezvoltare
în planul infrastructurii, atât al celei umane, cât şi al celei fizice,
aici o componentă importantă fiind cea a infrastructurii informatice. De altfel, importanŃa unei dezvoltări infrastructurale a făcut
ca aceasta să devină unul dintre obiectivele generale ale noii
Strategii.
Consolidarea şi dezvoltarea capacităŃii organizatorice şi instituŃionale a Şcolii, cel de-al treilea obiectiv general al Strategiei, a presupus, în plan uman, suplimentarea, finanŃarea şi
ocuparea posturilor de personal de instruire propriu, astfel încât
să fie asigurat cel puŃin un formator la disciplinele fundamentale
din planul de învăŃământ/programul de formare continuă în cadrul departamentelor de formare profesională iniŃială şi continuă, dar şi asigurarea stabilităŃii şi a coeziunii personalului de
instruire propriu.
De-a lungul timpului schema de personal a Şcolii a fost mărită, chiar dacă dezvoltarea pe acest plan nu a Ńinut pasul cu
creşterea volumului şi a complexităŃii activităŃii Şcolii.
De asemenea, reŃeaua de formatori colaboratori a cunoscut
o dezvoltare însemnată, ceea ce denotă şi prestigiul de care se
bucură calitatea de formator al Şcolii.
Sediul Şcolii NaŃionale de Grefieri a fost, încă de la înfiinŃare, în Bucureşti, în aceeaşi clădire în care se află sediu Institutului NaŃional al Magistraturii. Şcoala îşi mai desfăşoară activitatea
şi în Centrul de perfecŃionare de la Bârlad, pe care îl are în administrare. Activitatea de formare profesională continuă s-a
desfăşurat, de-a lungul vremii, în centre precum Bârlad, Giroc,
Cheia, Vatra Dornei, ConstanŃa, Iaşi, Sovata, Amara, Orşova,
dar şi la sediile curŃilor de apel şi ale parchetelor de pe lângă
acestea, în încercarea de a face faŃă constrângerilor bugetare

din ultimii ani fără a afecta într-o prea mare măsură calitatea
acŃiunilor de formare.
O serie de rezultate importante în beneficiul Şcolii NaŃionale
de Grefieri au fost atinse prin efortul Departamentului de relaŃii
internaŃionale, între care sunt de menŃionat cele realizate prin
elaborarea şi implementarea programelor finanŃate de Banca
Mondială, şi anume: crearea de documente pedagogice fundamentale pentru funcŃionarea unei instituŃii de formare, precum
programa extinsă de formare continuă şi programele analitice
de studiu pentru fiecare disciplină din planul de învăŃământ;
implementarea unui sistem eLearning şi instruirea formatorilor
S.N.G. în utilizarea platformei de învăŃământ la distanŃă; redactarea şi distribuirea de manuale de formare şi materiale de curs
pentru patru materii noi, respectiv Managementul schimbării,
Managementul timpului, Managementul documentelor şi Măsurarea şi îmbunătăŃirea performanŃelor instanŃei; crearea unei
broşuri pentru formatori, care cuprinde metodologia pentru crearea unei curricule eLearning bazate pe una tradiŃională, pentru
crearea de cursuri interactive la distanŃă şi pentru administrarea
modulelor de curs eLearning; organizarea de seminare de formare a formatorilor pentru dezvoltarea abilităŃilor de adaptare a
curriculei tradiŃionale la formatul eLearning şi pentru crearea şi
implementarea unui conŃinut eLearning îmbunătăŃit prin metode
şi tehnici didactice moderne, adaptate învăŃământului la distanŃă; organizarea a numeroase seminare de formare a grefierilor
din instanŃe şi parchete şi de formare a formatorilor, în diferite
domenii precum managementul timpului, etică şi deontologie
profesională, cooperare judiciară internaŃională în materie civilă
şi comercială şi în materie penală, noile coduri etc.
De asemenea, este deosebit de importantă menŃionarea încheierii parteneriatului Şcolii NaŃionale de Grefieri cu British
Council Romania, în baza căruia au fost elaborate concepŃia
grafică interactivă şi designul educaŃional tip eLearning al cursului online English for Legal Purposes, destinat atât cursanŃilor şi
formatorilor S.N.G., cât şi grefierilor din instanŃe şi parchete, pe
platforma de învăŃământ la distanŃă a Şcolii.

În anul 2008, Şcoala NaŃională de Grefieri a iniŃiat primele
cursuri de formare continuă la distanŃă pe platforma de
eLearning http://instruire.grefieri.ro, care s-au bucurat de un real
succes în rândul grefierilor din instanŃe şi parchete. În condiŃiile
restricŃiilor bugetare din ultimii ani, învăŃământul la distanŃă s-a
dovedit a fi o reală soluŃie pentru întrebuinŃarea mai eficientă a
resurselor de formare, astfel încât SNG a derulat o serie însemnată de astfel de cursuri în diferite domenii de formare.
Şcoala NaŃională de Grefieri, aşa cum există ea astăzi, este,
aşadar, produsul unei deveniri continue, survenite prin grija
instituŃiilor coordonatoare şi partenere (Consiliul Superior al
Magistraturii, Ministerul JustiŃiei, Ministerul Public, Institutul NaŃional al Magistraturii, curŃile de apel, parchetele de pe lângă
curŃile de apel) şi făcută posibilă prin efortul susŃinut al formatorilor săi şi al celuilalt personal.
Deşi 15 ani nu reprezintă o perioadă foarte lungă de timp
în viaŃa unei instituŃii de formare de nivel naŃional precum este
Şcoala NaŃională de Grefieri, dezvoltarea pe care Şcoala a cunoscut-o în viaŃa ei de până acum şi prestigiul de care se bucură aceasta pe plan intern şi internaŃional ne îndreptăŃesc să
credem că putem vorbi, fără umbră de îndoială, despre o tradiŃie
în formarea profesională a grefierilor şi că putem spera într-un
viitor care să aducă dezvoltarea, perpetuarea şi consolidarea
acestei tradiŃii.
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Aspecte privind procedurile necesare înfiinŃării unei
instanŃe specializate în materia achiziŃiilor publice cu
sediul în Bucureşti
Judecător ROXANA IOANA PETCU,
DirecŃia resurse umane şi organizare

Prin Directiva nr. 2014/24/UE a Parlamentului European şi a
Comisie Europene au fost reglementate o serie de standarde pe
care legislaŃia statelor membre trebuie să le îndeplinească în
materia achiziŃiilor publice. Se arată, în preambulul acestei directive, că atribuirea contractelor de achiziŃii publice de către
sau în numele autorităŃii statelor membre trebuie să respecte
principiile Tratatului privind funcŃionarea Uniunii Europene, mai
exact libera circulaŃie a mărfurilor.
Acelaşi act prevede, de asemenea, că achiziŃiile publice
joacă un rol cheie în strategia Europa 2020 reprezentând unul
dintre elementele de piaŃă care trebuie utilizate pentru realizarea unei creşteri inteligente, durabile şi favorabile incluziunii,
asigurând, în acelaşi timp, o utilizare cât mai eficientă a fondurilor publice.
În vederea implementării prevederilor Directivei 2014/24/UE,
Guvernul României a adoptat Strategia NaŃională în domeniul
achiziŃiilor publice, un document care propune acŃiuni ce definesc politica Guvernului cu privire la reformarea sistemului naŃional de achiziŃii publice în perioada 2015 – 2020.
Se apreciază că dezvoltarea strategiei reprezintă o etapă
crucială în vederea reformării sistemului românesc de achiziŃii
publice, deoarece stabileşte o viziune comună, într-un moment
cheie, în care noile directive în domeniu propun statelor membre trecerea la o nouă paradigmă, în contextul în care achiziŃiile
publice devin instrumentul principal de deblocare a creşterii
economice la nivel european.
În cadrul discuŃiilor purtate la Comitetului interinstituŃional
privind reforma în domeniul achiziŃiilor publice din data de
23.03.2015, în coordonarea prim-ministrului, cu participarea
reprezentanŃilor tuturor instituŃiilor responsabile, au fost stabilite
aspectele cu privire la elaborarea actelor normative ce vor
transpune noile directive, operaŃionalizarea funcŃiilor în viitorul
cadru instituŃional, respectiv unificarea practicii la nivelul instanŃelor de judecată şi reducerea birocraŃiei la nivelul căilor de atac.
Analizând necesitatea unificării practicii la nivelul instanŃelor
şi reducerii birocraŃiei la nivelul căilor de atac, s-au prezentat o
serie de aspecte relevante cu privire la funcŃionarea sistemului
de contestaŃii.
Prim-ministrul a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii
(inclus în cadrul grupului de lucru pentru elaborarea Strategiei),

64

evaluarea soluŃiilor posibile pentru specializarea instanŃelor în
domeniul achiziŃiilor publice fie prin înfiinŃarea a 4-5 instanŃe
regionale specializate, fie prin judecători/complete specializate
la nivelul fiecărei curŃi de apel.
LegislaŃia în materia contenciosului administrativ în vigoare
recunoaşte existenŃa „tribunalelor administrativ-fiscale” (Legea
nr. 554/2004), dar legile de organizare judiciară nu au creat o
structură distinctă de celelalte instanŃe judecătoreşti, ci la nivel
naŃional „instanŃele de contencios administrativ” reprezintă cel
mult secŃii ale unui tribunal de drept comun, în general fiind
stabilite completuri specializate în cadrul unor secŃii cu funcŃiune
mixtă (civil, civil – litigii privind profesionişti, insolvenŃă, contencios administrativ).
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare prevede, în art. 41,
astfel: (1) SecŃiile curŃilor de apel şi ale instanŃelor din circumscripŃia acestora se înfiinŃează, la propunerea colegiului de conducere al fiecărei instanŃe, prin hotărâre a Consiliului Superior al
Magistraturii. Completele specializate ale secŃiilor curŃilor de
apel şi ale instanŃelor din circumscripŃia acestora se înfiinŃează
de preşedintele instanŃei, la propunerea colegiului de conducere
al fiecărei instanŃe.
Art. 36 - (3) În cadrul tribunalelor funcŃionează secŃii sau,
după caz, complete specializate pentru cauze civile, indiferent
de obiectul lor sau de calitatea părŃilor, cauze penale, cauze cu
minori şi de familie, cauze de contencios administrativ şi fiscal,
cauze privind conflicte de muncă şi asigurări sociale, societăŃi,
registrul comerŃului, insolvenŃă, concurenŃă neloială sau pentru
alte materii, precum şi, în raport cu natura şi numărul cauzelor,
complete specializate pentru cauze maritime şi fluviale.
Art. 37 - (1) În domeniile prevăzute de art. 36 alin. (3) se pot
înfiinŃa tribunale specializate.
(2) Tribunalele specializate sunt instanŃe fără personalitate
juridică, care pot funcŃiona la nivelul judeŃelor şi al municipiului
Bucureşti şi au, de regulă, sediul în municipiul reşedinŃă de
judeŃ.
(3) Tribunalele specializate preiau cauzele de competenŃa
tribunalului în domeniile în care funcŃionează.
(4) Cauzele aflate în curs de judecată la data începerii funcŃionării tribunalelor specializate, potrivit art. 142 alin. (1), se vor

trimite acestora, pe cale administrativă, din oficiu, spre soluŃionare. Tribunalul specializat este competent şi în caz de trimitere
spre rejudecare.
În acord cu dispoziŃiile art. 142 alin. 1 din Legea 304/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, datele la
care vor începe să funcŃioneze tribunalele specializate, judeŃele
şi localităŃile în care vor începe să funcŃioneze, denumirea acestora, precum şi domeniile în care vor funcŃiona se stabilesc, în
mod eşalonat, prin ordin al ministrului justiŃiei, cu avizul conform
al Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 134 alin. 1 din lege prevede că numărul maxim de
posturi pentru instanŃe şi parchete se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministrului justiŃiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
În conformitate cu dispoziŃiile art. 135 alin.1 din acelaşi act
normativ, statele de funcŃii şi de personal pentru curŃile de apel,
tribunale, tribunale specializate, judecătorii şi parchete se aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin
ordin al ministrului justiŃiei.
De lege lata, nu se prevede nicio procedură de înfiinŃare a
unor curŃi de apel specializate.
Din perspectiva competenŃelor sale actuale, Consiliul Superior al Magistraturii dispune asupra acordării avizului conform
pentru punerea în funcŃiune a tribunalului specializat înfiinŃat
prin lege, stabilirea localităŃii în care îşi va desfăşura activitatea,
precum şi stabilirea statelor de funcŃii şi de personal şi domeniile
în care va funcŃiona, în temeiul dispoziŃiilor art. 134, art. 135 şi
art. 142 din Legea nr. 304/2004 republicată, cu modificările şi
completările
Prin prisma cadrului legislativ actual, cât şi a prevederilor
din proiectul de act normativ, asigurarea funcŃionării unui tribunal specializat implică, în principal, parcurgerea următoarelor
etape:
1) Verificarea existenŃei sediului corespunzător şi a dotărilor materiale necesare pentru asigurarea desfăşurării
activităŃii personalului din statul de funcŃii şi de personal
al instanŃei specializate; obligaŃiile privind amenajarea
sediului şi achiziŃionarea mobilierului şi a celorlalte bunuri pentru dotare incumbă ordonatorilor de credite;
2) Stabilirea domeniilor în care va funcŃiona, prin Ordin al
ministrului justiŃiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii;
3) Stabilirea statului de funcŃii şi de personal pentru tribunalul specializat, prin ordin al ministrului justiŃiei, cu avizul CSM, pe baza estimării privind volumul de activitate
al viitoarei instanŃe;
4) Încadrarea / numirea / transferul / detaşarea / delegarea
personalului care urmează să asigure funcŃionarea tribunalului specializat. În ceea ce priveşte judecătorii,
atribuŃii în acest sens are Consiliul Superior al Magistraturii, iar pentru celelalte categorii de personal - curŃile de
apel şi Ministerul JustiŃiei.
În estimarea schemei de personal necesare pentru înfiinŃarea unui tribunal specializat se are în vedere, de regulă, numărul litigiilor de competenŃa acelui tribunal pe o durată de circa
trei ani anterior analizei.

Astfel, analizând situaŃia statistică, cu privire la înfiinŃarea
unui tribunal specializat în achiziŃii publice, a rezultat că, la nivelul tribunalelor au fost înregistrate, în cursul anului 2013, la nivel
naŃional doar 918 cauze cu un asemenea obiect, în anul 2014
fiind înregistrate 1030 de cauze, iar în primul semestru al anului
2015 478 de cauze. La nivelul curŃilor de apel, în 2013 au fost
înregistrate 289 de litigii în materia achiziŃiilor publice la nivel
naŃional, în anul 2014 numărul acestor litigii a fost de 167, iar în
primul semestru al anului 2015 a fost de 41 de cauze. De asemenea, din datele statistice, a rezultat că situaŃia căilor de atac
se prezintă astfel: în anul 2013 au fost înregistrate 1478 de
cauze, în 2014 au fost 1407 astfel de cauze, iar în primul semestru al anului 2015 au fost înregistrate 473 de cauze.
Pentru înfiinŃarea unei instanŃe specializate în domeniul
achiziŃiilor publice cu sediul în Bucureşti se impun, de asemenea, şi modificări legislative cu privire la competenŃa materială şi
competenŃă teritorială.
La data de 5.05.2015 Comisia nr. 2 din cadrul Consiliului
Superior al Magistraturii a decis transmiterea unei circulare
către curŃile de apel cu recomandarea de a se constitui complete specializate, potrivit legii, atunci când se impune.
Totodată, Comisia a apreciat necesară şi exprimarea unui
punct de vedere de către instanŃele judecătoreşti privind necesitatea specializării instanŃelor în domeniul achiziŃiilor publice.
În urma circularei transmise de Consiliului Superior al Magistraturi, în majoritate, opinia curŃilor de apel a fost de înfiinŃare
a unor complete specializate în această materie.
În şedinŃa din data de 15.06.2015 Comisia a analizat nota
DirecŃiei resurse umane şi organizare şi a propus amânarea
discutării acestui punct pentru data de 18.06.2015, în vederea
comunicării datelor statistice aferente anilor 2013-2014, privitoare la numărul de cauze la nivel naŃional privitoare la achiziŃiile
publice şi litigiile privind Curtea de Conturi.
La data de 18.06.2015, Comisia nr. 2 a Consiliului Superior
al Magistraturii a apreciat că nu este oportună înfiinŃarea unei
instanŃe specializate în materia achiziŃiilor publice, faŃă de volumul de activitate înregistrat la nivel naŃional în această materie.
De altfel, Comisia a reŃinut că în acelaşi sens au fost şi punctele
de vedere exprimate de curŃile de apel, consultate în prealabil.
În consecinŃă, Comisia a apreciat că se menŃine soluŃia
aprobată în şedinŃa din data de 5.05.2016, respectiv constituirea
de complete specializate la nivelul instanŃelor judecătoreşti,
acolo unde se impune.
La data de 8.02.2016 s-au întocmit circulare către curŃile de
apel, cu solicitarea de a comunica în ce măsură, la nivelul fiecărei curŃi de apel, au fost înfiinŃate astfel de complete şi, în caz
afirmativ, numărul şi componenŃa acestora.
Din datele comunicate de instanŃe şi centralizate la nivelul
Consiliului Superior al Magistraturii rezultă că, la nivel naŃional,
situaŃia se prezintă astfel:
CurŃile de Apel Braşov, Bucureşti, Cluj, GalaŃi, Iaşi, Ploieşti,
Piteşti, Suceava, Târgu Mureş şi Timişoara nu au înfiinŃat complete specializate în materia achiziŃiilor publice, apreciind, în
general, că numărul redus de litigii având un astfel de obiect nu
justifică o atare măsură.
La CurŃile de Apel Alba Iulia, Bacău şi ConstanŃa funcŃionează câte 4 complete specializate în materia achiziŃiilor publice, la Curtea de Apel Craiova au fost înfiinŃate 6 astfel de
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complete, iar la Curtea de Apel Oradea au fost înfiinŃate 3 complete specializate.
În Monitorul Oficial al României din 23 mai 2016 au fost publicate noile legi în materia achiziŃiilor publice, respectiv: Legea
nr. 98/2016 privind achiziŃiile publice, Legea nr. 99/2016 privind
achiziŃiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de
lucrări şi concesiunile de servicii şi Legea nr. 101/2016 privind
remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor
de achiziŃie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de
concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru
organizarea şi funcŃionarea Consiliului NaŃional de SoluŃionare a
ContestaŃiilor.
Legea privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziŃie publică, a contractelor sectoriale şi
a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcŃionarea Consiliului
NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor nr. 101/2016 publicată
în Monitorul Oficial al României nr. 393/23.05.2016 reprezintă
un act normativ de importanŃă majoră ce va avea un impact
semnificativ asupra volumului de activitate al instanŃelor judecătoreşti, respectiv la nivelul tribunalelor şi curŃilor de apel, stabilind în sarcina acestor instanŃe competenŃa de a soluŃiona
diversele litigii în legătură cu achiziŃiile publice (art.32, art. 49,
art. 53, art. 61 etc.). În plus, art. 32 alin. (2) stabileşte competenŃa exclusivă a CurŃii de Apel Bucureşti - SecŃia contencios
administrativ şi fiscal în soluŃionarea plângerii formulate împotriva deciziei pronunŃate de Consiliu privind procedurile de atribuire de servicii şi/sau lucrări aferente infrastructurii de transport de
interes naŃional.
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Potrivit art. 71 din acest act normativ, ”în termen de 30 de
zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin hotărâre a
Guvernului se suplimentează numărul de posturi pentru instanŃele judecătoreşti, în vederea ocupării unui număr de 48 de
posturi de judecător şi 16 posturi de grefier pentru curŃile
de apel şi, respectiv, 50 de posturi de judecător şi 50 de
posturi de grefier pentru tribunale. Posturile de judecător şi
grefier suplimentate în baza prezentei legi vor fi repartizate curŃilor de apel şi, respectiv, tribunalelor, în funcŃie de numărul de
cauze care au ca obiect cereri ce corespund tipurilor de acŃiuni
prevăzute de prezenta lege. FinanŃarea se va face din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziŃia Guvernului, până la proxima
rectificare bugetară.”
În măsura în care posturile menŃionate în lege vor fi alocate
şi finanŃate, Consiliul Superior al Magistraturii urmează ca,, în
limitele competenŃelor ce îi revin, să dispună cu privire la repartizarea acestor posturi, precum şi cu privire la modalitatea de
ocupare a acestora.

Adoptarea noului Regulament de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375/2015
DIANA GAVRILIłĂ,
personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor
DirecŃia LegislaŃie, Documentare şi Contencios

Prin Hotărârea nr. 1375 din 17 decembrie 2015, Plenul
Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat noul Regulament
de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, abrogând astfel
vechea reglementare în această materie, adoptată prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu
modificările şi completările ulterioare.
Noul act normativ a rezultat în urma lucrărilor desfăşurate
pe parcursul a 11 luni de către grupul de lucru constituit la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii în acest sens şi la care au
participat membri ai Consiliului, preşedinŃi ai curŃilor de apel, ai
tribunalelor şi ai judecătoriilor, reprezentanŃi ai Ministerului JustiŃiei şi personal din aparatul tehnic al Consiliului.
Principalele modificări ale Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, faŃă de vechiul act normativ,
vizează următoarele aspecte:
1. Simplificarea reglementării în domeniul organizării instanŃelor judecătoreşti, sistematizarea dispoziŃiilor astfel încât toate
reglementările referitoare la o anumită problematică să se regăsească în aceeaşi zonă, sintetizarea dispoziŃiilor care au fost
detaliate excesiv, acordându-se o mai mare atenŃie elementelor
de tehnică legislativă absolut obligatorii în opera de redactare a
unui act normativ.
Aspectele care priveau organizarea instanŃei şi cele referitoare la constituirea completelor, ce se regăseau în mai multe
secŃiuni ale regulamentului, au fost preluate, într-o formă sintetizată, în partea introductivă a actului normativ, sub forma unor
dispoziŃii generale.
2. S-a urmărit evitarea paralelismelor de reglementare, atât
prin nepreluarea dispoziŃiilor care se regăsesc în acte normative
cu forŃă juridică superioară, cât şi prin încercarea de a nu reglementa, în cuprinsul regulamentului, aceleaşi aspecte de mai
multe ori.
Drept urmare, din secŃiunea privind activitatea judecătorilor,
au fost eliminate textele referitoare la interdicŃiile şi incompatibilităŃile acestora, astfel de reglementări regăsindu-se detaliate în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi

procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 328/2005.
Din SecŃiunea a VIII-a – „DispoziŃii speciale referitoare la înregistrarea şi judecarea cererilor privind procedurile de prevenire a insolvenŃei şi de insolvenŃă”, au fost înlăturate
prevederile care se regăsesc în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenŃei şi de insolvenŃă.
Reglementarea compartimentului de protecŃie a muncii a
fost sintetizată, urmând a se aplica dreptul comun în materie
reprezentat de Legea securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr.
319/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi de H.G. nr.
1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securităŃii şi sănătăŃii în muncă nr.
319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, dispoziŃiile privind numirea, promovarea,
eliberarea din funcŃie şi răspunderea juridică a personalului
auxiliar de specialitate şi a personalului din departamentul
economico-financiar şi administrativ au fost eliminate, dat
fiind că acestea se regăsesc în Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care
funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, în Codul muncii
şi în Legea nr. 188/1999 privind statutul funcŃionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. În ceea ce priveşte conducerea instanŃelor judecătoreşti,
s-a reanalizat competenŃa preşedinŃilor şi vicepreşedinŃilor,
sistematizându-se prevederile vechii reglementări şi
introducându-se unele noi atribuŃii în sarcina acestora sau
eliminându-se unele care se regăseau deja în alte acte normative.
I-au fost, astfel, conferite preşedintelui de instanŃă atribuŃii
privind propunerea de revocare din funcŃia de preşedinte de
secŃie, pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuŃiilor prevăzute de lege sau regulamente, stabilirea atribuŃiilor judecători-
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lor desemnaŃi să îndeplinească, potrivit legii, şi alte atribuŃii decât cele privind activitatea de judecată, precum şi informarea
Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la punerea în executare a sancŃiunilor disciplinare constând în diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute şi mutarea disciplinară.
Pentru simplificarea reglementării, atribuŃiile preşedinŃilor şi
vicepreşedinŃilor de tribunale, tribunale specializate şi judecătorii
au fost stabilite prin norme de trimitere la atribuŃiile preşedintelui
şi vicepreşedintelui curŃii de apel, raportat la nivelul instanŃei şi
în limitele funcŃiei respective.
În ceea ce priveşte adunarea generală a judecătorilor, s-a
stabilit că prezenŃa judecătorilor la această adunare este obligatorie, cu excepŃia cazurilor în care judecătorii nu pot participa
din motive obiective. De asemenea, au fost reglementate anumite aspecte privind alegerea membrilor Consiliului Superior al
Magistraturii sau revocarea judecătorilor cu funcŃii de conducere.
Pentru claritate, procedura alegerii membrilor colegiului de
conducere a fost reformulată, fiind stabilite situaŃiile în care judecătorii nu pot face parte din colegiul de conducere, precum şi
aspecte privind durata mandatului membrilor colegiului de conducere.
Totodată, au fost reanalizate atribuŃiile colegiului de conducere sub aspectul înfiinŃării/desfiinŃării secŃiilor şi a completelor
de judecată (inclusiv a completelor specializate), precum şi a
configurării acestora din urmă în aplicaŃia ECRIS.
A fost avută în vedere întărirea rolului colegiului de conducere al curŃii de apel în aplicarea unitară a dispoziŃiilor Regulamentului la instanŃele din raza curŃii. S-a reglementat, astfel,
competenŃa colegiului de conducere al curŃii de apel, la sesizarea unui colegiu de conducere sau a preşedinŃilor, vicepreşedinŃilor sau preşedinŃilor de secŃii de la instanŃele din circumscripŃia
curŃii de apel, precum şi la solicitarea vicepreşedinŃilor sau preşedinŃilor de secŃii de la curtea de apel, de a adopta hotărâri prin
care stabileşte modalitatea de aplicare a regulamentului la nivelul întregii curŃi, astfel încât să corespundă mai bine resurselor şi
realităŃii instanŃelor. Aceste hotărâri urmează a fi transmise
Consiliului Superior al Magistraturii.
De asemenea, au fost stabilite criterii clare de care să poată
Ńine cont colegiul de conducere atunci când mai mulŃi judecători
decât este necesar solicită mutarea la altă secŃie sau, după caz,
îşi exprimă acordul în acest sens ori niciun judecător nu este de
acord cu repartizarea la altă secŃie.
În ceea ce priveşte mandatul membrilor colegiului de conducere, s-a optat pentru reînnoire individuală a acestuia,
stabilindu-se că fiecare membru al colegiului de conducere
exercită un mandat de 3 ani, începând cu data alegerii sale.
4. S-a urmărit şi evidenŃierea reală a activităŃii judecătorilor
în anumite materii şi pe compartimentele instanŃelor, precum şi
reglementarea mai clară a atribuŃiilor judecătorilor delegaŃi sau
desemnaŃi să desfăşoare alte activităŃi decât cea de judecată şi
a grefierilor delegaŃi la compartimentele instanŃei.
Ca element de noutate, au fost reglementate atribuŃiile judecătorului delegat cu supravegherea privării de libertate, judecătorilor cu atribuŃii privind activitatea de executare în materia
contenciosului administrativ şi a judecătorilor desemnaŃi cu atribuŃii privind sindicatele, federaŃiile şi confederaŃiile, precum şi a
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grefierilor delegaŃi la aceste compartimente. Aceasta deoarece,
din legile speciale şi din practica administrativă existentă la
nivelul instanŃelor, reieşea necesitatea reglementării acestor
instituŃii şi în Regulamentul de ordine interioară al instanŃelor
judecătoreşti.
5. Noul act normativ a modificat, parŃial, concepŃia vechiului
regulament referitoare la programul de lucru al judecătorului,
care stabilea la art. 88 alin. (1) că „(…)Programul de lucru al
judecătorului este flexibil şi poate să difere de programul de
lucru al instanŃei. Judecătorul este obligat să fie prezent la ora
stabilită pentru şedinŃele de judecată şi la alte activităŃi în care
este planificat sau pe care şi le-a stabilit.”
Se prevede, astfel, la art. 5 alin. (3) din Regulament că
„Programul de lucru al judecătorilor începe, de regulă, la ora
8,00 şi se încheie, de regulă, la ora 16,00. Aceştia sunt, însă,
obligaŃi să fie prezenŃi la ora stabilită pentru îndeplinirea activităŃilor în care sunt planificaŃi ori pe care şi le-au stabilit sau care
impun prezenŃa lor, ca efect al unor dispoziŃii legale sau regulamentare, ori pentru şedinŃele de judecată în care au fost desemnaŃi, precum şi la activităŃile stabilite de preşedintele
instanŃei în conformitate cu legea.”
Drept urmare, prin Hotărârea nr. 47/2016, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a abrogat Hotărârea nr. 1237/2013,
dată în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 88 alin. (1) din
Regulamentul de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti,
aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
6. În ceea ce priveşte dispoziŃiile privind unificarea practicii
judiciare, acestea au fost sintetizate, ca urmare a adoptării Hotărârii SecŃiei pentru judecători nr. 148/2015 prin care au fost
aprobate procedura întâlnirilor trimestriale în care sunt dezbătute problemele de drept care generează practică neunitară şi
metodologia de organizare şi desfăşurare a întâlnirilor preşedinŃilor de secŃii din cadrul curŃilor de apel, elaborată de Institutul
NaŃional al Magistraturii. În acest sens, au fost reformulate şi
atribuŃiile privind unificarea practicii judiciare ale judecătorilor
desemnaŃi, preşedinŃilor şi vicepreşedinŃilor de instanŃe, precum
şi ale grefierului documentarist.
Totodată, sau fost reglementate întâlnirile ad-hoc ale judecătorilor, organizate prin decizia preşedintelui de secŃie la care
s-a ivit problema de drept.
7. Au fost clarificate organizarea şi atribuŃiile compartimentelor auxiliare de specialitate din cadrul instanŃelor şi ale departamentului economico-financiar şi administrativ. Totodată, a fost
introdusă o nouă secŃiune privind consilierul juridic care funcŃionează la nivelul fiecărei curŃi de apel, sub coordonarea preşedintelui.
8. În ceea ce priveşte evidenŃa activităŃii instanŃei, s-a stabilit
regula păstrării în sistem informatizat a acesteia.
Referitor la registrele care se păstrează de instanŃele judecătoreşti, s-a agreat varianta enumerării cât mai largi a acestora
şi acordarea posibilităŃii Consiliului Superior al Magistraturii şi
preşedintelui instanŃei de a stabili şi alte registre decât cele
prevăzute de lege.

De asemenea, au fost reglementate, suplimentar, următoarele registre: Registrele privind cooperarea judiciară în materie
penală, Registrul privind confiscarea, Registrul de evidenŃă a
ordinelor de protecŃie, Registrul de creanŃe, Registrul valorilor,
Registrul mijloacelor materiale de probă, Registrul corpurilor
delicte, Registrele speciale pentru evidenŃa unor persoane juridice, Registrul de evidenŃă şi punere în executare a sancŃiunilor
contravenŃionale, Registrul de proteste, Registrul de avarie şi
Registrul declaraŃiilor de avere şi registrul declaraŃiilor de interese.
Totodată, în vederea simplificării Regulamentului, rubricile
registrelor au fost reglementate distinct, prin Hotărârea SecŃiei
pentru judecători nr. 1151/2015.
9. Aspectele referitoare la înregistrarea şi repartizarea dosarelor au fost preluate în secŃiunea privind activitatea premergătoare şedinŃei de judecată şi de rezolvare a lucrărilor cu caracter
administrativ, unele dintre acestea fiind stabilite ca atribuŃii ale
grefierului de şedinŃă.
10. Având în vedere numeroasele interpretări în practica instanŃelor, s-a apreciat necesară clarificarea situaŃiei dosarelor
asociate şi preluarea în Regulamentul de ordine interioară al
instanŃelor judecătoreşti a Hotărârii Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 425/2011, cu modificările şi completările ulterioare. După intrarea în vigoare a noului Regulamentul, această
din urmă hotărâre, precum şi hotărârile prin care a fost modificată şi completată, a fost abrogată prin Hotărârea nr. 80/2016 a
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii.
S-a reglementat inclusiv crearea dosarelor asociate în materie penală, pentru procedura de cameră preliminară, pentru
măsurile preventive, măsurile asigurătorii şi măsurile de siguranŃă luate în cursul procedurii de cameră preliminară şi în cursul
judecăŃii, precum şi crearea dosarelor asociate în materia executărilor penale.

11. De asemenea, s-a urmărit reglementarea unor pârghii
specifice pentru persoanele care au atribuŃii privind repartizarea
aleatorie. De menŃionat, în acest sens, este abilitarea colegiului
de conducere de a stabili modul de repartizare a cauzelor în
situaŃia desfiinŃării secŃiilor sau a înfiinŃării de noi secŃii, precum
şi în cazul incidentelor procedurale. Totodată, preşedintele de
secŃie sau preşedintele instanŃei poate decide blocarea anumitor complete la repartizarea aleatorie, dispoziŃia acestuia
depunându-se la mapa privind incidentele de repartizare.
De asemenea, în ceea ce priveşte cererile repetitive, s-a
prevăzut competenŃa colegiului de conducere de a stabili, în
funcŃie de resursele instanŃei, procedura internă privind evitarea
judecării separate a actelor de sesizare a instanŃei în situaŃiile
expres prevăzute de regulament.
12. În ceea ce priveşte activitatea ulterioară şedinŃei de judecată, s-a apreciat necesară formularea unor texte referitoare
la forma şi conŃinutul hotărârilor judecătoreşti, urmărindu-se o
standardizare a acestora.
13. În ceea ce priveşte Anexa Regulamentului de ordine interioară a instanŃelor, în care sunt redate numerele de identificare ale instanŃelor judecătoreşti din România, aceasta a fost
modificată prin eliminarea din listă a acelor instanŃe care au fost
desfiinŃate (Judecătoria Bozovici, Judecătoria Murgeni, Judecătoria Sângeorgiu de Pădure, şi Judecătoria Scorniceşti), cu
păstrarea însă a indicativelor actuale pentru a se asigura continuitatea numărului sub care sunt înregistrate dosarele la fiecare
instanŃă.
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Posibilitatea revocării din funcŃia de conducere, în cazul
aplicării unei sancŃiuni disciplinare, a unui judecător
sau procuror suspendat din funcŃie ca urmare a
trimiterii acestuia în judecată pentru
săvârşirea unei infracŃiuni
Procuror LOREDANA BĂLĂNOIU,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios

În şedinŃa din 4 februarie 2016, Plenul Consiliului Superior
al Magistraturii a analizat posibilitatea revocării din funcŃia de
conducere, în temeiul art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a unui magistrat
suspendat din funcŃie ca urmare a trimiterii acestuia în judecată
pentru săvârşirea unei infracŃiuni.
Prin Hotărârea nr. 152/2016, adoptată în şedinŃa din 4 februarie 2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a stabilit că, în cazul funcŃiilor de conducere prevăzute la art. 48 şi art.
49 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din
momentul rămânerii definitive a sancŃiunii disciplinare, secŃia
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie
să dispună, din oficiu, revocarea din funcŃia de conducere a
judecătorului sau a procurorului sancŃionat disciplinar, indiferent
dacă magistratul este sau nu suspendat din funcŃie.
La adoptarea hotărârii menŃionate Plenul Consiliului a avut
în vedere următoarele considerente:
DispoziŃiile art. 51 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 303/2004 reglementează drept cauză de revocare a judecătorilor din funcŃia
de conducere situaŃia în care acestora le-a fost aplicată o sancŃiune disciplinară. Prevederile art. 51 alin. (7) din Legea nr.
303/2004, care reglementează revocarea din funcŃia de conducere a procurorilor, trimit la motivele prevăzute la alin. (2) ale
cărui dispoziŃii se aplică în mod corespunzător.
În cazul în care se constată că un magistrat nu mai îndeplineşte condiŃiile de exercitare a funcŃiei de conducere, secŃia
corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie
să dispună revocarea din funcŃia respectivă. În acest sens, potrivit art. 51 alin. (2) şi (7) din Legea nr. 303/2004, revocarea din
funcŃia de conducere a judecătorilor, respectiv a procurorilor se
dispune de Consiliul Superior al Magistraturii, din oficiu sau la
propunerea adunării generale ori a preşedintelui instanŃei sau,
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după caz, a conducătorului parchetului.
În ceea ce priveşte momentul începând cu care trebuie să
intervină revocarea din funcŃia de conducere ca urmare a aplicării unei sancŃiuni disciplinare, Plenul a apreciat că această
măsură trebuie dispusă după rămânerea definitivă a sancŃiunii
disciplinare.
Acest moment diferă după cum a fost sau nu exercitată calea de atac prevăzută de lege împotriva hotărârii secŃiei Consiliului Superior al Magistraturii prin care s-a soluŃionat acŃiunea
disciplinară şi poate fi, după caz, data expirării termenului în
care judecătorul sau procurorul sancŃionat, InspecŃia Judiciară
sau ceilalŃi titulari ai acŃiunii disciplinare care au exercitat-o pot
formula recurs ori data rămânerii definitive a hotărârii Completului de 5 judecători al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
Din momentul rămânerii definitive a sancŃiunii disciplinare,
Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să dispună, din oficiu,
revocarea din funcŃia de conducere a procurorului sau judecătorului sancŃionat disciplinar.
Plenul a considerat că această obligaŃie subzistă şi în cazul
în care sancŃiunea disciplinară a rămas definitivă în perioada în
care judecătorul sau procurorul este suspendat din funcŃie ca
urmare a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni.
Revocarea din funcŃia de conducere nu este condiŃionată de
exercitarea funcŃiei de judecător/procuror, ci de deŃinerea calităŃii de judecător/procuror.
Efectele suspendării din funcŃie a judecătorului, respectiv a
procurorului constau doar în neplata drepturilor salariale pe
perioada suspendării, neluarea în calcul a respectivei perioade
în stabilirea vechimii în magistratură şi respectiv inaplicabilitatea
interdicŃiilor şi incompatibilităŃilor prevăzute la art. 5 şi art. 8 din
acelaşi act normativ [art. 62 alin. (3) şi (4) din Legea nr.
303/2004], consecinŃe care decurg din neexercitarea funcŃiei în
perioada respectivă.
Prin urmare, Plenul a reŃinut că nu există un impediment le-

gal pentru ca secŃia corespunzătoare a Consiliului Superior al
Magistraturii să dispună revocarea din funcŃia de conducere a
judecătorului sau a procurorului sancŃionat disciplinar, chiar
dacă acesta este suspendat din funcŃie ca efect al trimiterii în
judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni. În caz contrar, s-ar
ajunge la neaplicarea dispoziŃiilor legale, fără ca legea să permită o astfel de posibilitate, cu consecinŃa afectării politicii de resurse umane, întrucât postul respectiv nu poate fi scos la
concurs în vederea ocupării.
Nu există nicio raŃiune care să justifice amânarea definitivării situaŃiei funcŃiei de conducere în condiŃiile intervenirii unei
cauze de revocare.
Pe de altă parte, în cazul în care s-ar aprecia că în perioada
suspendării din funcŃie în temeiul art. 62 alin. (1) lit. a) din Legea
nr. 303/2004 nu se poate dispune revocarea din funcŃia de conducere deŃinută de judecătorul sau procurorul cu privire la care
s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni, s-ar crea, fără nicio justificare obiectivă, o situaŃie mai favorabilă pentru magistratul trimis în judecată în raport cu un
judecător sau procuror faŃă de care nu care a fost dispusă o
astfel de măsură.

Pe aceste premise, având în vedere faptul că art. 51 alin.
(2) din Legea nr. 303/2004 nu distinge în ceea ce priveşte incidenŃa cazurilor de revocare din funcŃia de conducere după cum
judecătorul sau procurorul este suspendat din funcŃie, Plenul a
considerat că, odată intervenită situaŃia care constituie motiv de
revocare, secŃia corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii trebuie să dispună revocarea din funcŃie a magistratului respectiv.
Prin urmare, în cazul funcŃiilor de conducere prevăzute la art. 48 şi art. 49 din Legea nr. 303/2004, din momentul
rămânerii definitive a sancŃiunii disciplinare, secŃia corespunzătoare a Consiliului trebuie să dispună, din oficiu, revocarea din funcŃia de conducere a judecătorului sau
procurorului sancŃionat disciplinar, indiferent dacă magistratul este sau nu suspendat din funcŃie.
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ConsideraŃii privind interdicŃia dobândirii calităŃii de
asociat/acŃionar de către judecători şi procurori
Judecător ELENA ROXANA POPESCU,
DirecŃia LegislaŃie, Documentare şi Contencios

În şedinŃa din data de 02 iunie 2015, Comisia nr. 1 - IndependenŃa şi responsabilizarea justiŃiei, eficientizarea activităŃii
acesteia şi creşterea performanŃei judiciare; Integritatea şi
transparenŃa sistemului judiciar din cadrul Consiliului Superior al
Magistraturii a analizat unele aspecte privind interdicŃia dobândirii calităŃii de asociat/acŃionar de către un procuror.
Comisia a reŃinut că, astfel cum reiese din dispoziŃiile art. 8
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, judecătorilor şi procurorilor le este interzis să aibă
calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere,
administrare sau control la societăŃi civile, societăŃi comerciale,
inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de asigurare
ori financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale sau regii
autonome.
Potrivit art. 8 alin. (2) din acelaşi act normativ, prin derogare
de la prevederile alin. (1) lit. c) sus indicate, judecătorii şi procurorii pot fi acŃionari sau asociaŃi ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
Această interdicŃie este reglementată şi în art. 102 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei, care
prevede că magistraŃilor le este interzis să aibă calitatea de
asociat, membru în organele de conducere, administrare sau
control la societăŃi civile, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau
alte instituŃii de credit, societăŃi de asigurare sau financiare,
companii naŃionale, societăŃi naŃionale ori regii autonome.
InterdicŃiile sus indicate sunt justificate de imperativul realizării actului de justiŃie în acord cu principiile statutare, al independenŃei şi al imparŃialităŃii, în scopul înfăptuirii justiŃiei, apărării
intereselor generale ale societăŃii, a ordinii de drept, a drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor.
Aşadar, din textele legale mai sus expuse reiese că judecătorilor şi procurorilor le este permis să deŃină calitatea de acŃionar/asociat, doar ca urmare a procesului de privatizare în masă,
în condiŃiile legii.
Procesul de privatizare în masă a reprezentat strategia adoptată după anul 1990 de statul român pentru privatizarea unităŃilor economice de stat. În esenŃă, acest proces a constat în
reorganizarea unităŃilor economice de stat în regii autonome şi
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societăŃi comerciale şi trecerea unei părŃi din capitalul social al
acestora în proprietate privată, cu titlu gratuit şi obligatoriu, în
condiŃiile prevăzute de lege.
Totodată, sub aspectul aplicării acestor interdicŃii, din interpretarea sistematică a dispoziŃiilor legale menŃionate reiese
faptul că în legislaŃia primară nu se face distincŃie între modalităŃile în care este dobândită calitatea de acŃionar/asociat, respectiv prin moştenire, cesiune, vânzare, donaŃie etc., singura
excepŃie prevăzută de lege vizând situaŃia în care calitatea de
acŃionar/asociat este dobândită ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
În aceste condiŃii, de lege lata, aplicând regula de interpretare logică exprimată prin adagiul ”ubi lex non distinquit, nec nos
distinquere debemus” (unde legea nu distinge, nici interpretul nu
poate să o facă), rezultă că dobândirea calităŃii de acŃionar/asociat de către magistraŃi prin orice altă modalitate decât
cea expres prevăzută de lege (privatizare în masă) este interzisă.
Deşi prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004
fac referire la calitatea de asociat la societăŃi civile, societăŃi
comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de
asigurare sau financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale
ori regii autonome, totuşi, această noŃiune generală include atât
calitatea de asociat cât şi pe aceea de acŃionar.
În acest sens, pot fi indicate prevederile art. 2 şi art. 4 din
Legea nr. 31/1990 – Legea societăŃilor, conform cărora dacă
prin lege nu se prevede altfel, societăŃile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme: a) societate în
nume colectiv; b) societate în comandită simplă; c) societate pe
acŃiuni; d) societate în comandită pe acŃiuni şi e) societate cu
răspundere limitată, iar societatea cu personalitate juridică va
avea cel puŃin doi asociaŃi, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
Acest fapt reiese, de altfel, şi din cuprinsul altor prevederi
din acelaşi act normativ în care, cu titlu general, se face referire
la calitatea de asociat în societăŃile cu personalitate juridică
indiferent de forma de organizare (art. 58 alin. (4), art. 59, art.
65 alin. (2), art. 68).
În situaŃia supusă analizei, dobândirea iniŃială a acŃiunilor la
o societate comercială de către tatăl unui magistrat a avut loc ca
urmare a procesului de privatizare în masă. Ca urmare a dece-

sului tatălui, o parte din aceste acŃiuni au fost moştenite de mama procurorului care urma să le transmită magistratului pe calea
unei cesiuni.
Prin urmare, acŃiunile respective urmează a fi dobândite de
către magistrat printr-un act între vii, respectiv printr-o cesiune
ce presupune o transmitere a calităŃii de acŃionar cu titlu gratuit
sau oneros şi care constituie o altă modalitate de transmitere a
acŃiunilor decât privatizarea în masă.
Comisia a considerat că această modalitate de transmitere
a acŃiunilor nu este similară cu cea a privatizării în masă, întrucât dacă privatizarea în masă a avut un caracter obligatoriu,
independent de voinŃa magistratului, transmiterea acŃiunilor, în
prezent, ar avea loc prin manifestarea de voinŃă a magistratului.
Mai mult, având în vedere raŃiunea instituirii excepŃiei prevăzută de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, raportat şi la caracterul obligatoriu al dobândirii acŃiunilor prin procesul de privatizare
în masă, Comisia a apreciat că dobândirea acŃiunilor prin procesul
de privatizare în masă trebuie să îl privească în mod direct pe
magistrat şi nu alte persoane de la care acesta ar putea să dobândească, ulterior, acŃiunile/părŃile sociale în cauză.

Prin urmare, dobândirea acŃiunilor printr-o cesiune nu poate
fi considerată o dobândire a acŃiunilor ca urmare a legii privind
privatizarea în masă, o interpretare contrară contravenind intenŃiei legiuitorului care a stabilit expres interdicŃiile aplicabile magistraŃilor şi excepŃiile de la acestea.
Aşadar, atâta vreme cât calitatea de acŃionar nu este dobândită de magistrat în mod direct ca urmare a legii privind privatizarea în masă, acesta nu poate deŃine calitatea de acŃionar/
asociat la societăŃi comerciale, societăŃi comerciale, inclusiv
bănci sau alte instituŃii de credit, societăŃi de asigurare sau financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale ori regii autonome.
În concluzie, Comisia a apreciat că judecătorii şi procurorii
nu pot deŃine calitatea de acŃionar/asociat la societăŃi comerciale, societăŃi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituŃii de credit,
societăŃi de asigurare sau financiare, companii naŃionale, societăŃi naŃionale ori regii autonome, cu excepŃia situaŃiei în care
această calitate este dobândită ca urmare a legii privind privatizarea în masă.
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CondiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească
personalul auxiliar de specialitate
pentru a promova în funcŃii de execuŃie
ANDREEA APOPEI,
Consilier asimilat judecătorilor şi procurorilor
DirecŃia LegislaŃie, documentare şi contencios

Prin nota DirecŃiei LegislaŃie, documentare şi contencios nr.
24974/2015, în şedinŃa din data de 21 ianuarie 2016, au fost
supuse analizei Plenului Consiliului Superior al Magistraturii o
serie de aspecte referitoare la condiŃiile pe care trebuie să le
îndeplinească personalul auxiliar de specialitate pentru a promova în funcŃii de execuŃie la instanŃele superioare, respectiv
dacă un grefier care este încadrat la o judecătorie şi promovează la tribunal, poate să participe la un concurs de promovare la
curtea de apel, înainte de a împlini 3 ani de la încadrarea la
tribunal, dacă vechimea de 3 ani se calculează de la data încadrării în funcŃie sau de la ultima promovare la instanŃa superioară (tribunal) pentru a putea promova la curtea de apel, ori dacă
un grefier încadrat la judecătorie poate participa la un concurs
de promovare la curtea de apel, fără a fi încadrat la instanŃa
intermediară
Analizând problematica supusă analizei, Plenul a constatat
că prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.
324/2015, la art. 1, s-a stabilit, cu valoare de principiu, că pentru
promovarea personalului auxiliar de specialitate în grade sau
trepte profesionale imediat superioare este necesară îndeplinirea condiŃiei de vechime de 3 ani, care, pentru prima promovare, se calculează de la data deciziei de încadrare în funcŃia
respectivă, iar pentru următoarele promovări termenul de 3 ani
se calculează de la momentul emiterii deciziei de numire, în
condiŃiile art. 39 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcŃie,
promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din
funcŃia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanŃe sau aceluiaşi parchet, precum
şi în funcŃii de execuŃie a personalului auxiliar de specialitate la
instanŃe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007.
Prin aceeaşi hotărâre, la art. 2, Plenul a stabilit că pentru
promovarea personalului auxiliar de specialitate la instanŃe sau
parchete superioare, se are în vedere vechimea de cel puŃin 3
ani în funcŃia de grefier în care este încadrat, termen care se
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calculează de la data deciziei de încadrare în funcŃia respectivă,
emisă în condiŃiile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care
funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare.
În fundamentarea celor stabilite, Plenul a reŃinut că prin Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori
examenului pentru definitivare în funcŃie, promovare în grade
sau trepte profesionale superioare ori din funcŃia de grefier cu
studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanŃe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcŃii de execuŃie a personalului auxiliar de specialitate la instanŃe şi
parchete superioare sunt prevăzute condiŃiile de participare la
examenul/concursul de promovare pentru această categorie de
personal (art. 8 – 82 şi art. 11).
Pentru promovarea la instanŃe sau parchete superioare se
are în vedere vechimea prevăzută de art. 44 alin. (2) din Legea
nr. 567/2004 şi preluată şi la art. 11 din Regulament şi anume
cel puŃin 3 ani în funcŃia în care este încadrat. Acest termen se
calculează de la data deciziei de încadrare în funcŃia respectivă,
emisă de preşedintele curŃii de apel sau, după caz, de procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, în condiŃiile Legii nr. 567/2004.
În consecinŃă, Plenul a reŃinut că, pentru promovarea la tribunal se are în vedere vechimea de cel puŃin 3 ani în funcŃia de
grefier la judecătorie, acest termen calculându-se de la data
deciziei de încadrare la judecătorie, iar pentru promovarea la
curtea de apel se are în vedere vechimea de cel puŃin 3 ani în
funcŃia de grefier la tribunal, termen care se calculează, în cazul
primei promovări (în situaŃia în care grefierul este încadrat direct
la tribunal) de la data deciziei de încadrare în această funcŃie,
ori, în cazul în care a fost numit în funcŃia de grefier la tribunal
ca urmare a unei promovări, termenul de 3 ani se calculează de
la data deciziei de numire în această funcŃie emisă de preşedintele curŃii de apel, în condiŃiile art. 39 din Regulament.

În ceea ce priveşte cel din urmă aspect supus atenŃiei Plenului şi anume, dacă un grefier încadrat la judecătorie poate
participa la un concurs de promovare la curtea de apel, fără a fi
încadrat la instanŃa intermediară, Plenul a constatat că prevederile art. 43 din Legea nr. 567/2004 stabilesc o condiŃie generală
în materia promovării în funcŃii de execuŃie a personalului auxiliar de specialitate.
Potrivit acestor prevederi legale, „Promovarea în funcŃii de
execuŃie se face prin concurs sau examen, în funcŃia imediat
superioară”.
Pe aceste premise, Plenul a apreciat că sintagma “în funcŃia
imediat superioară” din cuprinsul art. 43 din Legea nr. 567/2004
nu poate fi interpretată decât ca făcând referire la instanŃa sau
parchetul imediat superior, limitând, astfel, posibilitatea participării grefierilor la concursul pentru promovarea în funcŃii de
execuŃie doar la grefierii de la instanŃele sau parchetele imediat
inferioare celor pentru care este organizat concursul de promovare, cu îndeplinirea condiŃiilor de vechime şi calificativ prevăzute de lege.
Art. 44 alin. (2) din Legea nr. 567/2004, precum şi art. 11 din
Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului
sau examenului pentru definitivare în funcŃie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcŃia de grefier
cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul
aceleiaşi instanŃe ori aceluiaşi parchet, precum şi în funcŃii de
execuŃie a personalului auxiliar de specialitate la instanŃe şi
parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 181/2007, cu modificările şi completările ulterioare, prevăd condiŃiile ce trebuie îndeplinite de către
personalul auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi
al parchetelor pentru a promova „la instanŃe sau parchete superioare”, respectiv, vechimea de cel puŃin 3 ani în funcŃia în care
este încadrat, calificativul „foarte bine” în această perioadă şi să
nu fi fost sancŃionat disciplinar după acordarea ultimului calificativ.
Potrivit dispoziŃiilor legale şi regulamentare, promovarea în
funcŃii de execuŃie a personalului de specialitate se face prin:
promovare la instanŃe sau parchete superioare, promovare în
grade sau trepte profesionale superioare ori din funcŃia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul
aceleiaşi instanŃe sau aceluiaşi parchet.
Stabilirea înŃelesului sintagmei „funcŃia imediat superioară”
se realizează doar prin coroborarea cu celelalte norme din cuprinsul actului normativ. Astfel, dispoziŃia art. 43 din Legea nr.
567/2004, cuprinsă în SecŃiunea a 2-a, intitulată Promovarea
personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi
al parchetelor de pe lângă acestea, instituie regula în ceea ce
priveşte promovarea în funcŃia de execuŃie.

Mai întâi, interpretarea logică a dispoziŃiilor art. 43 conduce
la concluzia că legiuitorul nu a realizat nicio distincŃie între felul
promovării în funcŃia de execuŃie. Potrivit principiului „unde legea nu distinge nici interpretul nu o poate face” (ubi lex non
distinguit nec nos distinguere debemus), ar rezulta că o astfel
de distincŃie nu este permisă şi, prin urmare, promovarea în
funcŃia imediat superioară are în vedere atât promovarea în
funcŃia de la instanŃa sau parchetul superior, cât şi promovarea
în gradul sau treapta superioară.
Acest argument este susŃinut de interpretarea sistematică şi
teleologică a prevederilor legale incidente în cauză. Astfel, SecŃiunea a 2-a, denumită Promovarea personalului auxiliar de
specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea, este organizată astfel: art. 42 se referă la personalul auxiliar de specialitate debutant şi examenul de definitivare, art. 43 stabileşte regulile generale pentru promovarea în
funcŃii de execuŃie (indiferent că este vorba despre promovarea
în grade sau trepte sau promovarea la instanŃe sau parchete
superioare), art. 44 alin. (1) stabileşte modalitatea de promovare
în funcŃii de execuŃie în grade sau trepte profesionale superioare, în cadrul aceleiaşi instanŃe sau aceluiaşi parchet (care se
realizează prin examen), iar 44 alin. (2) stabileşte modalitatea şi
condiŃiile de promovare în funcŃii de execuŃie la instanŃe sau
parchete superioare (care se realizează prin concurs); art. 45 –
47 sunt dedicate promovării în funcŃii de conducere.
Acestea relevă faptul că, dacă în cazul promovării într-o
funcŃie de conducere, viziunea legiuitorului este în mod vădit
mai largă, întrucât legea nu distinge între categoriile de grefieri
care pot participa la concursul pentru funcŃii de conducere, în
cazul promovării într-o funcŃie de execuŃie există o astfel de
prevedere, aceasta realizându-se în funcŃia imediat superioară.
De altfel, art. 43 din Legea nr. 567/2004, făcând referire, în mod
generic, la promovarea în funcŃia de execuŃie nu poate fi înŃeles
decât dacă îşi întregeşte conŃinutul cu normele care reglementează promovarea la instanŃe sau parchete superioare sau promovarea în grade sau trepte superioare.
Prin urmare, un grefier încadrat la judecătorie nu poate
participa la un concurs de promovare în funcŃie de execuŃie la
curtea de apel.
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JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIE DISCIPLINARĂ

Aspecte din jurisprudenŃa secŃiei pentru procurori
în materie disciplinară în semestrul II 2015
Procuror DANIELA CÂMPEAN
Şef Birou Grefa secŃiilor

1. Hotărârea 3P din 17 iunie 2015 a SecŃiei pentru procurori în materie disciplinară, definitivă prin decizia
nr.204/23.11.2015 a ÎCCJ.
InspecŃia Judiciară a dispus exercitarea acŃiunii disciplinare
faŃă de domnul N.T., procuror în cadrul Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel C., pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de dispoziŃiile art. 99 lit. g, h, i şi t din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În motivarea acŃiunii disciplinare, în esenŃă, s-a reŃinut că
pârâtul, la acel moment delegat la Parchetul de pe lângă Tribunalul C., fiind desemnat să efectueze urmărirea penală în dosarul penal nr. ……/P/2010, l-a lăsat în nelucrare în perioada 29
octombrie 2010 – 21 martie 2014, cu motivarea că l-a delegat
pe comisarul şef X. să efectueze anumite activităŃi până la data
de 6 decembrie 2010. Ulterior acestei date nu s-a mai interesat
de stadiul cercetărilor, nerespectând dispoziŃiile art.303 alin.3,
art.306 alin.1 şi art.99 alin.1 din C.p.p., fapt ce a condus la tergiversarea nejustificată a soluŃionării dosarului, cu consecinŃa
prelungirii procedurilor şi afectării drepturilor părŃilor de a le fi
soluŃionate cauzele într-un termen rezonabil şi împlinirea termenului de prescripŃie a răspunderii penale.
După constatarea intervenirii prescripŃiei, prin ordonanŃa de
clasare din data de 13 iunie 2014 s-a sesizat din oficiu faŃă de
comisarul şef X. pentru a fi cercetat sub aspectul săvârşirii infracŃiunilor de favorizare a infractorului şi abuz în serviciu prevăzute de art.269 şi 297 alin.1 din N.C.P.
Ulterior acestui moment, a efectuat acte de urmărire penală
faŃă de ofiŃerul de poliŃie judiciară sub aspectul comiterii celor
două infracŃiuni în dosarul nr. ……./P/2014, dispunând începerea urmăririi penale, continuarea urmăririi penale şi apoi punerea în mişcare a acŃiunii penale, după care s-a abŃinut pe motiv
de imparŃialitate, împrejurare de fapt care exista încă din momentul sesizării din oficiu faŃă de acesta.
Efectuarea actelor de urmărire penală în dosarul nr.
……./P/2014 s-a făcut cu încălcarea DispoziŃiei nr. …../2014 a
procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel
C., având ca obiect preluarea de la unităŃile de parchet subordonate a cauzelor privind infracŃiuni săvârşite de ofiŃerii de poliŃie judiciară şi instrumentarea acestora de Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel C.

76

Referitor la sesizarea din oficiu, InspecŃia Judiciară a apreciat că aceasta s-a efectuat cu încălcarea dispoziŃiilor art. 292
Cod de procedură penală, conform cărora „organul de urmărire
penală se sesizează din oficiu dacă află că s-a săvârşit o infracŃiune pe orice cale decât cele prevăzute la art. 289- 291 şi încheie un proces verbal în acest sens”. Astfel, deşi fusese
sesizat şi a aflat de săvârşirea unei infracŃiuni printr-unul din
modurile de sesizare prevăzute în Titlul I, capitolul II – „Sesizarea organelor de urmărire penală”, procurorul N. T. s-a sesizat
din oficiu. Pe de altă parte, actul prin care s-a sesizat din oficiu
nu a fost procesul verbal, aşa cum se menŃionează în conŃinutul
art. 292 Cod de procedură penală, ci ordonanŃa de clasare, al
cărei conŃinut este prevăzut expres de dispoziŃiile art. 315 alin. 2
Cod de procedură penală. Mai mult, sesizarea din oficiu a procurorului N. T. a fost făcută în scopul de a-şi acoperi propria
culpă, în condiŃiile în care dosarul nr. ……/P/2010 era un dosar
aflat în urmărire penală proprie, iar acesta nu a efectuat nici un
act de urmărire penală timp de aproximativ 4 ani.
Din analiza materialului probator administrat în cauză,
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a reŃinut
următoarele:
SecŃia a apreciat că exercitarea acŃiunii disciplinare în dosarul InspecŃiei Judiciare nr. …A…./DIP/2014 nu este admisibilă
întrucât încalcă atât principiul legalităŃii activităŃii InspecŃiei Judiciare, cât şi principiul “non bis in idem”.
A reŃinut, în esenŃă, că la data de 04 iulie 2014, comisarul
şef X. din cadrul IPJ C. a formulat o primă sesizare adresată
InspecŃiei Judiciare, înregistrată la 14.07.2014, prin care a solicitat efectuarea de verificări faŃă de procurorul N. T., considerând că se face vinovat de săvârşirea abaterilor disciplinare
prevăzute de art.99 lit. b, g şi t din Legea nr.303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată.
Prin rezoluŃia din 04 septembrie 2014 - dosarul
nr……B…./DIP/2014, InspecŃia Judiciară a dispus clasarea
sesizării formulate de petent, soluŃia fiind comunicată petentului
şi procurorului N. T.
La data de 14.09.2014 petentul a formulat o nouă sesizare
înregistrată la Consiliul Superior al Magistraturii la data de
16.09.2014 împotriva procurorilor N. T. şi B. A., prin care a reiterat situaŃia de fapt din sesizarea iniŃială. În plus, a mai susŃinut
că, imediat după formularea primei sesizări, aflând despre acest
lucru, procurorul N.T. a luat legătura cu procurorul B. A., din

cadrul D.N.A. – S.T. C., cu care se afla în relaŃii notorii de prietenie, iar urmare acestui fapt, la data de 10 iulie 2014 procurorul
B. A. s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracŃiunii de
abuz în serviciu de către petent, a dispus începerea urmăririi
penale şi preluarea dosarului instrumentat de către pârât, ceea
ce denotă o înŃelegere între cei doi procurori în scopul de a nu
mai subzista motivele pentru care sesizase InspecŃia Judiciară
în privinŃa abaterilor comise de N. T.
În cuprinsul acestei sesizări a apreciat că pârâtul N. T. se
face vinovat de săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de
art.99 lit. h, t, g şi b din Legea nr.303/2004
Urmare acestei noi sesizări, InspecŃia Judiciară a efectuat
verificări prealabile, ulterior cercetare disciplinară şi, în final, a
exercitat acŃiune disciplinară împotriva pârâtului N. T. sub aspectul săvârşirii abaterilor disciplinare prev. de art. 99 lit. g, h, i
şi t din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată.
FaŃă de aceste aspecte, SecŃia a constatat că cercetările
efectuate de InspecŃia Judiciară în dosarul …….A…../DIP/2014
şi pentru care s-a exercitat acŃiunea disciplinară faŃă de procurorul N. T. au fost efectuate cu depăşirea cadrului legal prevăzut
în art. 17 alin. 5 din Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecŃie de către InspecŃia Judiciară, întrucât după repartizarea sesizării, inspectorii judiciari desemnaŃi au
demarat verificările prealabile şi ulterior au dispus efectuarea
cercetării disciplinare, însă nu numai cu privire la aspectele nou
sesizate, aşa cum se specifică în textul alin. 5 al art. menŃionat,
ci cu privire la toate faptele cuprinse în sesizare, chiar dacă
pentru acestea exista deja o rezoluŃie de clasare a altui inspector judiciar, verificată şi avizată de şeful DirecŃiei inspecŃiei judiciare pentru procurori.
SecŃia a reŃinut că unul dintre principiile de bază care guvernează activitatea InspecŃiei Judiciare este acela al legalităŃii.
łinând cont de acest principiu, SecŃia pentru procurori a
apreciat că verificările prealabile şi cercetările ce au avut ca
obiect aceleaşi fapte sesizate de petentul X. în prima sesizare,
faŃă de care s-a emis o soluŃie, nu mai pot face obiectul prezentei acŃiuni disciplinare, întrucât legea nu permite verificarea aceloraşi fapte printr-o nouă sesizare.
FaŃă de această situaŃie, în lipsa unui text legal care să
prevadă reluarea verificărilor prealabile printr-un act de infirmare
a soluŃiei de către inspectorul – şef, orice nemulŃumire cu privire
la soluŃia dată, din partea oricărei persoane interesate, poate fi
exprimată pe calea singurei acŃiuni legale, cea a atacării acestui
act administrativ în instanŃa de judecată. O altfel de abordare, ar
lipsi de conŃinut însăşi normele legale ce stabilesc procedura de
urmat în astfel de situaŃii şi chiar forŃa juridică a unei soluŃii de
clasare sau de respingere a sesizării.
SecŃia a reŃinut că situaŃia în care petentul interesat nu înŃelege să exercite o cale de atac legală împotriva soluŃiei de care
este nemulŃumit, dar recurge la manopere de ocolire a legii
pentru satisfacerea interesului propriu, chiar prin aducerea la
cunoştinŃă a unor fapte reale, dar în afara cadrului legal admis,
poate fi caracterizată printr-un abuz de drept şi o atitudine de
vădită rea credinŃă.

În acest context, SecŃia pentru procurori a apreciat că prin
reverificarea de către InspecŃia Judiciară a aceloraşi aspecte
semnalate într-o sesizare anterioară, care a fost soluŃionată
definitiv şi emiterea unei soluŃii contrare, se încalcă şi principiul
de drept “non bis in idem”.
Deşi, iniŃial principiul a fost introdus doar în materie penală,
ulterior acesta a devenit aplicabil şi în materie contravenŃională,
fiscală şi administrativă, în condiŃiile în care hotărârea respectivă, indiferent de autoritatea emitentă a rămas definitivă şi cuprinde sancŃiuni cu caracter punitiv şi preventiv.
Principiul “non bis in idem” este consacrat în art. 4 pct.1 din
Protocolul nr. 7 la ConvenŃia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale, intitulat “Dreptul de a
nu fi judecat sau pedepsit de două ori” care prevede că nimeni
nu poate fi urmărit sau pedepsit penal de către jurisdicŃiile aceluiaşi stat pentru săvârşirea infracŃiunii pentru care a fost deja
achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii
şi procedurii penale ale acestui stat. În acelaşi sens sunt şi dispoziŃiile art. 50 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene.
InstanŃa europeană a considerat că o decizie este definitivă
atunci când este irevocabilă, adică nu este susceptibilă de căi
ordinare de atac sau părŃile au epuizat aceste căi sau au lăsat
să se împlinească termenul necesar pentru exercitarea lor.
Curtea a recunoscut caracterul definitiv chiar şi deciziilor
pronunŃate de către autorităŃile administrative, astfel încât incidenŃa principiului “non bis in idem” poate fi reŃinută în procedura
disciplinară atunci când aceasta s-a finalizat cu sancŃionarea
disciplinară a magistratului şi, ulterior, se tinde a se aplica o a
doua sancŃiune disciplinară pentru aceeaşi abatere.
În aceste condiŃii, SecŃia a reŃinut că aceleaşi considerente
sunt valabile şi atunci când în prima procedură disciplinară s-a
dispus o soluŃie definitivă de respingere sau clasare a sesizării
şi se tinde, ulterior, a se aplica o sancŃiune disciplinară într-o
altă procedură similară pentru aceeaşi persoană şi aceleaşi
fapte.
În ceea ce priveşte caracterul definitiv al primei soluŃii de
clasare, SecŃia pentru procurori a reŃinut că acesta subzistă nu
numai atunci când există o hotărâre a instanŃei judecătoreşti, ci
şi atunci când nu s-a exercitat calea de atac în termenul legal,
ca în speŃa de faŃă.
În concluzie, SecŃia pentru procurori a apreciat că exercitarea acŃiunii disciplinare nu este admisibilă întrucât încalcă atât
principiul legalităŃii activităŃii InspecŃiei Judiciare, cât şi principiul
“non bis in idem”.
În consecinŃă, SecŃia pentru procurori a admis excepŃia inadmisibilităŃii acŃiunii disciplinare invocată de pârâtul N. T., procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel C. şi, pe
cale de consecinŃă, a respins acŃiunea disciplinară formulată de
InspecŃia Judiciară împotriva acestuia ca inadmisibilă.
Prin decizia nr.204/23.11.2015 ÎCCJ a respins ca nefondat
recursul declarat de InspecŃia Judiciară.
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Aspecte din jurisprudenŃa Consiliului Superior al
Magistraturii în semestrul II 2015, referitoare la
sesizările privind încălcarea normelor
codului deontologic al judecătorilor şi procurorilor
Procuror DANIELA CÂMPEAN,
Şef Birou Grefa secŃiilor

Hotărârea 446 din 9 septembrie 2015 a SecŃiei pentru
procurori
InspecŃia Judiciară a sesizat SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru a se aprecia cu privire la
eventualele încălcării ale dispoziŃiilor art. 17 şi 18 din Codului
deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către domnul procuror X.
SecŃia pentru procurori, verificând raportul InspecŃiei Judiciare a constatat existenŃa indiciilor privind încălcarea dispoziŃiilor art. 17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor şi
procurorilor de către domnul procuror X.
În fapt, SecŃia pentru procurori a reŃinut următoarele:
Atât domnul X. cât şi domnul Y. sunt procurori în cadrul
Parchetului de pe lângă …..
La începutul lunii decembrie 2014, la intrarea principală în
sediul parchetului, în timp ce domnul procuror Y. împreună cu
martorul Z., au ieşit din clădirea parchetului s-au intersectat cu
domnul procuror X., care, deşi avea loc să treacă, şi-a continuat
deplasarea printre aceştia, ocazie cu care l-a izbit cu umărul pe
domnul procuror Y.
La sfârşitul lunii decembrie 2014, în timp ce domnul procuror Y. se afla împreună cu doamna grefier W. în sediul parchetului, în dreptul uşii de acces dintre lift şi holul, pe lângă aceştia a
trecut domnul procuror X., care, fără niciun motiv, a rostit o expresie trivială şi l-a izbit, din mers, cu umărul, pe domnul Y.,
după care şi-a continuat deplasarea.
SecŃia pentru procurori a apreciat că, prin atitudinea şi
comportamentul adoptat de domnul procuror X., în împrejurările
anterior indicate, au fost încălcate dispoziŃiile art. 17 şi 18 din
Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
328/24.08.2005, pentru următoarele considerente:
Standardele de conduită aplicabile magistraŃilor - judecători
şi procurori - reies din valorile justiŃiei, bazate pe dreptate şi
echitate. Acest lucru cere magistratului un comportament de
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mare responsabilitate atât faŃă de sine însuşi, faŃă de colegi,
faŃă de părŃi, dar şi faŃă de întreaga societate.
Astfel, SecŃia a reŃinut că, potrivit art. 4 alin. 1 din Legea nr.
303/2004, judecătorii şi procurorii sunt obligaŃi, printre altele, să
respecte Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor.
Art. 1 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor
stabileşte standardele de conduita a acestora, conforme cu
onoarea şi demnitatea profesiei.
Conform dispoziŃiilor art. 17 din Codul deontologic al judecătorilor judecătorii şi procurorii sunt datori să se abŃină de la orice
acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lor în funcŃie şi societate.
Conform dispoziŃiilor art. 18 din Codul deontologic al judecătorilor relaŃiile judecătorilor şi procurorilor în cadrul colectivelor
din care fac parte trebuie să fie bazate pe respect şi bunăcredinŃă, indiferent de vechimea în profesie şi de funcŃia acestora. Judecătorii şi procurorii nu îşi pot exprima părerea cu privire
la probitatea profesională şi morală a colegilor lor.
Potrivit dispoziŃiilor art. 90 din Legea nr. 303/2004, judecătorii şi procurorii sunt datori să se abŃină de la orice acte sau fapte
de natură să compromită demnitatea lor în profesie şi în societate. RelaŃiile judecătorilor şi procurorilor la locul de muncă şi în
societate se bazează pe respect şi bună-credinŃă.
În 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.
Integritatea magistratului este o îndatorire fundamentală a
profesiei, aceasta rezultând din coroborarea textelor legale atât la
nivel constituŃional, 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 acŃiunile sale să fie de natură a crea încrederea
oamenilor în integritatea sistemului judiciar, inclusiv a magistraŃilor. RelaŃiile judecătorilor şi procurorilor la muncă şi în societate
se bazează pe respect şi bună credinŃă.

Etica reprezintă o valoare ce impune magistratului bunele
maniere şi aparenŃa respectării acestora, în îndeplinirea tuturor
activităŃilor pe care le desfăşoară.
Probitatea profesională constă în atitudinea magistratului
de a se abŃine de la orice comportament care este contrar legii,
lipsit de tact sau de bună-cuviinŃă.
Din interpretarea logică şi teleologică a tuturor textelor normative enunŃate anterior, rezultă că statutul profesional al acestora impune obligaŃia de a avea o comportare corectă, demnă şi
rezervată, atât la muncă cât şi în societate, relaŃiile acestora
urmând a se baza pe respect şi bună credinŃă.
În concret, SecŃia pentru procurori a constată că tipul de
comportament adoptat de domnul procurorul X. se plasează în
afara standardelor de conduită impuse de legile şi regulamentele, care reglementează statutul magistraŃilor.
Astfel, SecŃia a reŃinut în sarcina domnului procuror X. un
comportament necorespunzător statutului de magistrat, concretizat printr-o atitudine nedemnă şi lipsită de respect faŃă de colegul său, domnul procuror Y., constând în întrebuinŃarea faŃă
de acesta a unor expresii jignitoare şi a unor acte de violenŃă

fizică (izbire cu umărul), fiind depăşite limitele unui comportament admis în interiorul unei unităŃi de parchet, în condiŃiile în
care relaŃiile dintre procurorii care îşi desfăşoară activitatea în
cadrul Ministerului Public trebuie să se bazeze pe respect şi
bună credinŃă.
De asemenea, SecŃia a constatat că toate aceste manifestări ale domnului procuror X. au avut loc în holul parchetului,
într-o formă continuată, într-un interval de aproximativ 2 săptămâni.
Urmarea săvârşirii acestor fapte constă în atingerea adusă
onoarei, reputaŃiei şi demnităŃii calităŃii de magistrat.
Astfel, comportamentul domnului procuror X. faŃă de domnul
procuror Y., concretizat prin expresii triviale şi acte de violenŃă,
poate fi caracterizat ca fiind incompatibil cu normele de conduită
prevăzute de art. 17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor
şi procurorilor.
În consecinŃă, SecŃia a constatat încălcarea dispoziŃiilor
art. 17 şi 18 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor,
atitudinea domnului procuror X. poziŃionându-se în afara standardelor de conduită impuse de statutul magistratului.
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Aspecte din jurisprudenŃa Consiliului Superior al
Magistraturii în semestrul II 2015, referitoare la
neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie
de către judecători şi procurori
Procuror DANIELA CÂMPEAN,
Şef Birou Grefa secŃiilor

Hotărârea 449 din 15 septembrie 2015 a SecŃiei pentru
procurori
Prin Hotărârea nr. 449/15.09.2015, SecŃia pentru procurori
a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de
bună reputaŃie de către procuror X.
SecŃia pentru procurori a fost sesizată cu raportul InspecŃiei
Judiciare în cuprinsul căruia s-a arătat că, prin sentinŃa civilă
nr……/2013 a CurŃii de Apel ….–SecŃia Contencios administrativ şi fiscal, rămasă irevocabilă prin decizia nr….. /2015 a Înaltei
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃia de Contencios administrativ
şi fiscal, s-a constatat calitatea de colaborator a securităŃii în
ceea ce îl priveşte pe domnul procuror X.
De asemenea, s-a mai arătat că, în declaraŃiile date în conformitate cu dispoziŃiile art.6 alin.1 din Legea nr.303/2004 şi
ataşate la dosarul profesional, domnul procuror X. a consemnat
că nu a făcut parte din organele de securitate ca poliŃie politică,
nu a fost agent sau colaborator al acestor organe.
SecŃia pentru procurori, analizând înscrisurile existente la
dosarul cauzei, a reŃinut următoarele:
Deontologia este o doctrină ce priveşte normele de conduită şi obligaŃiile etice ale unei profesiuni, o teorie a datoriei, a
obligaŃiilor morale iar „buna reputaŃie” se referă la respectarea
acestor norme.
Conceptul de reputaŃie profesională este apropiat conceptului de onoare, reputaŃia profesională a unui procuror fiind în
strânsă legătură cu prestigiul de care se bucură printre colegi şi
justiŃiabili, în raporturile cu colegii de la alte parchete, presupunând totodată apreciere din partea societăŃii.
ReputaŃia profesională este o consecinŃă a integrităŃii morale şi profesionale de care trebuie să dea dovadă fiecare judecător şi procuror şi oferă magistratului credibilitate şi siguranŃă în
exercitarea profesiei, precum şi autoritate în exprimarea opiniilor
profesionale.
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Din această perspectivă, reputaŃia magistratului presupune
două componente esenŃiale: obligaŃia magistratului de a avea o
conduită generală exemplară (care reprezintă şi o condiŃie de
acces în profesie, căreia îi corespunde dreptul de a se bucura
de reputaŃie în faŃa societăŃii din punct de vedere profesional) şi,
de cealaltă parte, obligaŃia Statului de a garanta menŃinerea
reputaŃiei magistratului, de fiecare dată când se constată că
faptele semnalate sunt de natură să îi afecteze prestigiul şi, pe
cale de consecinŃă, autoritatea în exercitarea profesiei.
Principiile adoptate la Bangalore în anul 2002, cu privire la
conduita judiciară, chiar dacă se referă la judecători, din conŃinutul lor, se desprinde caracterul de principiu aplicabil întregului
corp al magistraŃilor, deci şi procurorilor.
Instituirea acestor principii are rolul „de a-i ghida pe judecători/procurori şi de a oferi corpului judiciar un cadru de reglementare a conduitei judiciare.
Aceste principii pornesc de la premisa că judecătorii/procurorii sunt responsabili de conduita lor în faŃa unor instituŃii anume create pentru a asigura respectarea standardelor
judiciare, instituŃii ce sunt ele însele independente şi imparŃiale,
şi de la premisa că aceste principii au fost stabilite pentru a
completa regulile legale şi deontologice existente faŃă de care
judecătorii/procurorii sunt supuşi, şi nu să le substituie" (Preambulul Principiilor adoptate la Bangalore).
Astfel, în cuprinsul principiilor, s-a arătat că „judecătorul/procurorul se va strădui să adopte o conduită, atât în instanŃă, cât şi
în afara acesteia, care să câştige şi să menŃină încrederea publicului, a juriştilor şi a părŃilor în imparŃialitatea acestora şi a justiŃiei,
în general, şi că va face în aşa fel încât conduita sa să apară în
ochii unui observator neutru ca ireproşabilă".
Tot astfel, în cuprinsul DeclaraŃiei de la Londra privind etica
judiciară, se reŃine că magistratul îşi îndeplineşte rolul cu integritate, în interesul justiŃiei şi al societăŃii şi că are aceeaşi obligaŃie
de integritate atât în viaŃa sa publică cât şi în cea privată, care
presupun, pe de o parte, obligaŃia de probitate, iar pe de altă
parte, obligaŃia la o atitudine de demnitate şi onoare.

În aceeaşi ordine de idei, prin DeclaraŃia de la Bordeaux "Judecători şi procurori într-o societate democratică" (redactată
în comun de către Grupurile de Lucru ale CCJE şi CCPE la
Bordeaux (FranŃa) şi adoptată oficial de către CCJE şi CCPE la
Brdo (Slovenia) în 18 noiembrie 2009 şi însoŃită de Nota explicativă), s-a arătat, la punctul 10, că „o viziune comună a tuturor
profesioniştilor implicaŃi în activitatea judiciară referitoare la
valorile etice şi juridice este esenŃială pentru funcŃionarea eficientă a justiŃiei".
În cadrul aceleiaşi declaraŃii s-a mai subliniat faptul că „Judecătorii şi procurorii trebuie să fie persoane cu o integritate
deosebită şi cu aptitudini profesionale şi organizaŃionale adecvate. (...) Principalii actori din administrarea justiŃiei trebuie să
menŃină întotdeauna onoarea şi demnitatea profesiei lor şi trebuie să se comporte în orice situaŃie într-o manieră demnă pentru funcŃia lor" (punctul 39 din Nota explicativă, cu referire la
alineatul 11 din DeclaraŃie).
Art. 2 din Principiile de bază ale independenŃei sistemului
judiciar, redactate de NaŃiunile Unite în 1985 stipulează că "sistemul juridic va decide în problemele care îi sunt înaintate imparŃial, pe baza faptelor şi în conformitate cu legea, fără vreo
restricŃie, influenŃă incorectă, sugestie, presiune, ameninŃare
sau interferenŃă, directă sau indirectă, din orice parte sau pentru
orice motiv".
ObligaŃia de integritate este prevăzută şi în pct.1.2 din Principiile de bază ale independenŃei justiŃiei (Principiile O.N.U.), art.
3 din Statutul Universal al Judecătorilor, Principiul V pct. 2 din
Recomandarea R (94) 12 a Consiliului Europei.
La nivel intern, în reglementările actuale, integritatea magistratului este privită ca îndatorire fundamentală a profesiei, rezultând din coroborarea textelor legale atât la nivel constituŃional,
cât şi prin lege, regulament şi cod deontologic.
Astfel, art. 124 alin. (3) din ConstituŃie prevede că „judecătorii se supun numai legii”, iar în art. 132 alin. (1) din ConstituŃie
se arată că „procurorii îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităŃii”.
De asemenea, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr.
303/2004 republicată, judecătorii şi procurorii sunt obligaŃi să
asigure supremaŃia legii, iar art. 7 şi 8 din Codul deontologic
prevăd că „judecătorii şi procurorii au îndatorirea să promoveze
supremaŃia legii, statul de drept şi să apere drepturile şi libertăŃile fundamentale ale cetăŃenilor (...)”, „să respecte şi să apere
demnitatea, integritatea fizică şi morală a tuturor persoanelor
care participă, în orice calitate, la procedurile judiciare”.
În acelaşi timp, în acord cu cele expuse mai sus, conform
art. 12 din Legea nr. 303/2004 republicată, magistratul trebuie
să se bucure de o bună reputaŃie, fiind vorba de acea credibilitate de care se bucură acesta pe plan profesional, social, familial.
De asemenea, art.14 alin.1 lit. c din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată prevede că buna reputaŃie reprezintă o condiŃie de acces în
profesie şi care trebuie să subziste pe tot parcursul exercitării
funcŃiei.
Prin Decizia nr. 2/11.01.2012 Curtea ConstituŃională a reŃinut că, în cazul magistraŃilor, buna reputaŃie constituie o condiŃie
a încrederii publice în justiŃie şi eficienŃa acesteia, fără de care
nu poate fi concepută calitatea justiŃiei şi deplina aplicare a dispoziŃiilor constituŃionale care reglementează înfăptuirea sa.

În acest context, Curtea ConstituŃională a dat câteva indicii
cu privire la ce înseamnă buna-reputaŃie, reŃinând că "este în
sarcina instanŃelor competente în materie disciplinară ca, Ńinând
cont de circumstanŃele fiecărei cauze, să aprecieze asupra înŃelesului acestui concept, cu păstrarea unui echilibru just între
dreptul fundamental al individului la respectarea vieŃii private şi
interesul legitim al unui stat democratic de a veghea ca funcŃia
publică să se conformeze scopurilor sale”.
DispoziŃiile art.76 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii, republicată reglementează instituŃia
verificării bunei reputaŃii a judecătorilor şi procurorilor pe tot
parcursul carierei profesionale.
În speŃă, SecŃia a constatat că la momentul declanşării procedurii, domnul procuror X. se bucura de o bună reputaŃie, nu
fusese sancŃionat ori cercetat disciplinar şi nu au existat alte
elemente care să determine o părere publică nefavorabilă referitoare la activitatea profesională ori conduita morală a acestuia.
Prin urmare, SecŃia a reŃinut că singurul element care ar justifica o analiză din perspectiva îndeplinirii condiŃiei de bună reputaŃie şi care a şi determinat, în concret, declanşarea
procedurii verificării bunei reputaŃii îl reprezintă constatarea
calităŃii de fost colaborator al SecurităŃii a domnului procuror,
printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.
În cadrul verificării condiŃiei bunei reputaŃii SecŃia a avut în
vedere natura specială a procedurii instituite în astfel de cauze,
respectiv art. 76 din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.
Astfel, SecŃia a constatat că în cadrul acestei procedurii,
sancŃiunea pentru constatarea neîndeplinirii condiŃiei de bună
reputaŃie este eliberarea din funcŃia de magistrat, neexistând
posibilitatea aplicării graduale şi în mod proporŃional a sancŃiunilor, ca în cazul constatării săvârşirii unei abateri disciplinare.
Această împrejurare echivalează practic, din punct de vedere al efectelor pe care le poate produce cu o veritabilă lustraŃie, în condiŃiile în care dispoziŃiile Legii lustraŃiei, privind
limitarea temporară a accesului la unele funcŃii şi demnităŃi publice pentru persoanele care au făcut parte din structurile de
putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada
6 martie 1945-22 decembrie 1989 au fost declarate neconstituŃionale.
Prin Decizia nr.820 din 7 iunie 2010 a CurŃii ConstituŃionale
s-a constatat că Legea lustraŃiei privind limitarea temporară a
accesului la unele funcŃii şi demnităŃi publice pentru persoanele
care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 este neconstituŃională .
În considerentele deciziei s-a reŃinut că Legea lustraŃiei
contravine prevederilor constituŃionale ale art.11 alin (2) şi art.20
referitoare la supremaŃia instrumentelor juridice internaŃionale
ratificate de România în materia drepturilor omului, fiind invocate în acest sens DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului şi
CetăŃeanului din 1789, precum şi DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, şi respectiv Pactul internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice din 16 decembrie
1966.
Se mai arată în considerentele deciziei că adoptarea în
România a Legii lustraŃiei este lipsită de eficienŃă juridică, nefiind actuală, necesară şi utilă, doar cu o semnificaŃie exclusiv
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morală, Ńinând seama de perioada mare de timp care a trecut
de la căderea regimului comunist, o astfel de lege fiind excesivă
în raport cu scopul urmărit.
Se subliniază faptul că nicio persoană nu poate fi supusă
lustraŃiei pentru opinii personale şi convingeri proprii sau pentru
simplul motiv de asociere cu orice organizaŃie care la data asocierii sau a activităŃii desfăşurate, era legală şi nu a comis încălcări grave ale drepturilor omului.
De asemenea, prin Decizia nr.308 din 28 martie 2012 a
CurŃii ConstituŃionale au fost declarate neconstituŃionale dispoziŃiile art.1 lit.g din Legea lustraŃiei privind limitarea temporară a
accesului la unele funcŃii şi demnităŃi publice pentru persoanele
care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, dispoziŃii prin care erau sancŃionate toate
persoanele care au deŃinut funcŃia de procuror, inclusiv cele
care nu au luat parte în întreaga lor carieră profesională la încălcări ale drepturilor şi libertăŃilor omului.
În considerentele deciziei au fost reluate considerentele
avute în vedere la pronunŃarea Deciziei nr.820 din 7 iunie 2010
a CurŃii ConstituŃionale.
SecŃia a reŃinut că Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare prevede în art.48 alin.(10) următoarele: „nu pot fi numiŃi în funcŃiile de conducere judecătorii care au făcut parte din
serviciile de informaŃii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea”, dispoziŃie din a cărei interpretare rezultă faptul că pot fi
numiŃi în funcŃii de execuŃie judecătorii care au desfăşurat astfel
de activităŃi.
DispoziŃiile art. 48 alin.(10) se aplică în mod corespunzător
şi procurorilor.
O astfel de interpretare a dispoziŃiilor legale asigură respectarea principiului egalităŃii accesului la o funcŃie publică, principiu consacrat prin DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului şi
CetăŃeanului din 1789.
Acest principiu se desprinde şi din dispoziŃiile prevăzute de
art.21 paragraful 2 din DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948, potrivit căruia „Orice persoană are
dreptul de acces, egal, la funcŃiile publice ale Ńării sale “ precum
şi din cele prevăzute de art.25 din Pactul internaŃional cu privire
la drepturile civile şi politice din 16 decembrie 1966, potrivit
căruia „Orice cetăŃean are dreptul şi posibilitatea, fără niciuna
dintre discriminările la care se referă art.2 şi fără restricŃii nerezonabile;(…) de a avea acces, în condiŃii generale de egalitate,
la funcŃiile publice din Ńara sa”.
De asemenea, potrivit art.53 din ConstituŃie, „ExerciŃiul unor
drepturi sau al unor libertăŃi poate fi restrâns numai prin lege şi
numai dacă se impune, după caz, pentru apărarea moralei publice, morală întinată de cutumele comunismului”.
Or, Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede în art.48 alin.(10) că „ nu pot fi numiŃi în funcŃiile de
conducere judecătorii/procurorii care au făcut parte din serviciile
de informaŃii înainte de 1990 sau au colaborat cu acestea” fără
a conŃine o astfel de interdicŃie pentru judecătorii/procurorii care
ocupă funcŃii de execuŃie.
În cauza Zdanoka contra Letoniei, Curtea Europeană a
Drepturilor Omului s-a pronunŃat cu privire la măsurile statului
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leton de a dispune excluderea pe un termen nedefinit a unor
persoane de la eligibilitatea în alegerile naŃionale parlamentare
şi locale, datorită activităŃilor pe care acestea le-au întreprins
într-o anumită perioadă de timp în cadrul unor structuri comuniste declarate neconstituŃionale.
Curtea a arătat că previzibilitatea unei norme, mai ales
când aceasta impune restricŃii, nu a fost respectată atunci când
restricŃia vine ca urmare a unor fapte din trecut, când persoana
în cauză nu putea în mod rezonabil să prevadă faptul că acŃiunile sale pot avea consecinŃe negative pentru viitor.
Analizând cazul leton, Curtea a arătat că o astfel de măsură
ar fi fost justificată şi proporŃională în timpul primilor ani după
înlăturarea regimului comunist, când, nou-instauratele structuri
încă mai puteau fi ameninŃate de alunecarea spre totalitarism,
iar astfel de restricŃii ar fi fost de natură a înlătura un astfel de
risc. După trecerea unei perioade de timp mai mari, nu se mai
poate invoca un caracter preventiv pentru o astfel de măsură, şi
este necesar să se analizeze alŃi factori ca, de exemplu, comportamentul grav al persoanei respective din perioada avută în
vedere.
În consecinŃă, SecŃia a constatat că la data furnizării informaŃiilor domnul X. nu avea calitatea de procuror, iar de la acea
dată şi până în prezent a trecut o perioadă de peste 20 de ani,
astfel încât aplicarea unei sancŃiuni atât de grave, cum este
excluderea din magistratură, în acest moment, ar fi disproporŃionată şi excesivă.
SecŃia a apreciat că prin adoptarea unei asemenea măsuri,
constând în excluderea din magistratură, s-ar aduce atingere şi
principiului neretroactivităŃii legii consacrat de art.15 alin(2) din
ConstituŃie, potrivit căruia “ Legea dispune numai pentru viitor,
cu excepŃia legii penale sau contravenŃionale mai favorabile”,
neputându-se pretinde cetăŃenilor să aibă în vedere eventualele
reglementări viitoare.
Având în vedere faptul că în toată perioada în care şi-a
exercitat funcŃia de procuror, domnul X. a avut o bună conduită,
a obŃinut calificative foarte bune în activitate, în anul 2010 a
primit diploma de merit pentru rezultate deosebite, nu a fost
supus unor verificări de natură disciplinară, iar în momentul în
care a aflat soluŃia dispusă de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
în dosarul nr. …../2012 şi-a înaintat, de îndată, cererea de demisie din funcŃia de conducere, dând dovadă de credibilitate şi
siguranŃă în exercitarea profesiei, precum şi pe plan social şi
familial, SecŃia a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie de către domnul procuror X.

Hotărârea 618 din 25 august 2015 a SecŃiei pentru judecători
Prin Hotărârea nr. 618/25.08.2015 SecŃia pentru judecători
a constatat neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie de către
judecătorul X. şi a propus eliberarea acestuia din funcŃia de
judecător.
În temeiul dispoziŃiilor art. 45 alin.(2) din Legea nr. 317/2004
privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, InspecŃia Judiciară s-a sesizat
din oficiu cu privire la necesitatea declanşării procedurii de veri-

ficare a bunei reputaŃii, sesizare determinată de apariŃia în
mass-media, mai exact în publicaŃia on-line „Lumea justiŃiei” a
articolului cu titlul „Interceptări cu judecătorul X. din dosarul de
proxenetism”.
Analizând înscrisurile depuse, SecŃia pentru judecători a reŃinut următoarele:
Prin OrdonanŃa procurorului s-a dispus începerea urmăririi
penale „in personam” faŃă de judecătorul X., investigaŃiile efectuate reŃinând implicarea acestuia în constrângerea, prin ameninŃare, a martorei cu identitate protejată Y. cu darea în vileag a
unei situaŃii compromiŃătoare pentru aceasta şi pentru părinŃii
săi, în scopul de a dobândi continuitatea consumării actelor
sexuale cu el.
De asemenea, s-a reŃinut că judecătorul X., începând din
cursul anului 2014, s-a folosit frecvent de serviciile sexuale a
mai multor tinere minore pe care suspectul Z. le racola şi despre
care cel dintâi ştia că sunt exploatate sexual de către traficant.
Prin OrdonanŃa procurorului s-a dispus punerea în mişcare
a acŃiunii penale împotriva lui judecătorului X. pentru comiterea
infracŃiunilor prevăzute de art. 207 alin. (1), (2) Cod penal şi art.
216 Cod penal cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.
FaŃă de inculpatul judecător X. s-a luat măsura preventivă a
controlului judiciar.
În cursul urmăririi penale judecătorul X. a formulat cerere
privind încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăŃiei.
Cu privire la cele constatate, SecŃia a reŃinut că reputaŃia
profesională este o consecinŃă a integrităŃii morale şi profesionale de care trebuie să dea dovadă fiecare judecător şi procuror
şi oferă magistratului credibilitate şi siguranŃă în exercitarea
profesiei, precum şi autoritate în exprimarea opiniilor profesionale.
Din această perspectivă a mai reŃinut că reputaŃia magistratului presupune două componente esenŃiale: obligaŃia magistratului de a avea o conduită generală exemplară (care reprezintă
şi o condiŃie de acces în profesie, căreia îi corespunde dreptul

de a se bucura de reputaŃie în faŃa societăŃii din punct de vedere
profesional) şi, de cealaltă parte, obligaŃia Statului de a garanta
menŃinerea reputaŃiei magistratului, de fiecare dată când se
constată că faptele semnalate sunt de natură să îi afecteze
prestigiul şi, pe cale de consecinŃă, autoritatea în exercitarea
profesiei.
Conform art. 12 din Legea nr. 303/2004 republicată, magistratul trebuie să se bucure de o bună reputaŃie, fiind vorba de
acea credibilitate de care se bucură acesta pe plan profesional,
social, familial.
De asemenea, art. 14 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată şi modificată, prevede ca buna reputaŃie reprezintă o condiŃie de acces
în profesie şi care trebuie să subziste pe tot parcursul exercitării
funcŃiei.
Un magistrat trebuie să fie în permanenŃă un exemplu de
moralitate, să se autocontroleze indiferent de locul şi situaŃia în
care se află, atât în desfăşurarea activităŃii profesionale, cât şi în
viaŃa privată.
În speŃa, din verificările efectuate, a rezultat că domnul judecător X. s-a implicat în activităŃi neconforme statutului deŃinut,
manifestările comportamentale descrise în presă putând fi caracterizate ca acte sau fapte de natură a compromite demnitatea magistratului în societate.
InformaŃiile referitoare la conduita magistratului au fost intens mediatizate de presa locală şi cea naŃională, în cuprinsul
articolelor de presă fiind dezvăluite amănunte ale activităŃii extrajudiciare a domnului judecător X..
SecŃia a reŃinut că aspectele prezentate detaliat în cuprinsul
articolelor de presă au fost de natură a determina o părere publică nefavorabilă cu privire la conduita morală a magistratului,
cu atât mai mult cu cât acesta era specializat în materia cauzelor cu minori şi de familie, împrejurare faŃă de care a constatat
neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie de către domnul judecător X.
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JurisprudenŃa relevantă a CurŃii de justiŃie a
Uniunii Europene în perioada iunie – decembrie 2015
Judecător dr. MIRELA STANCU,
Directorul DirecŃiei afaceri europene, relaŃii internaŃionale şi programe

1. Prin hotărârea din 26 noiembrie 2015 pronunŃată în
cauza Verein für Konsumenteninformation, C-326/14, Curtea
de JustiŃie a Uniunii Europene a statuat că articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul
universal şi drepturile utilizatorilor cu privire la reŃelele şi
serviciile electronice de comunicaŃii (directiva privind serviciul universal), astfel cum a fost modificată prin Directiva
2009/136/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din
25 noiembrie 2009, trebuie interpretat în sensul că o modificare a tarifelor unei prestări de servicii referitoare la reŃele
sau de servicii de comunicaŃii electronice, care are loc în
temeiul unei clauze de ajustare tarifară cuprinse în condiŃiile comerciale generale aplicate de o întreprindere care furnizează aceste servicii – clauză care prevede că o astfel de
ajustare se face în funcŃie de un indice obiectiv al preŃurilor
de consum stabilit de o instituŃie publică – nu constituie o
„modificare adusă condiŃiilor contractuale”, în sensul acestei dispoziŃii, care conferă abonatului dreptul de a denunŃa
contractul fără penalităŃi.
Potrivit Directivei privind serviciul universal10, abonaŃii la
servicii de comunicaŃii electronice au dreptul de a denunŃa contractul fără penalităŃi în urma primirii notificării privind modificările aduse condiŃiilor contractuale.
Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă din Austria) este sesizat cu un litigiu între o asociaŃie a consumatorilor (Verein für
Konsumenteninformation) şi A1 Telekom Austria, un furnizor de
servicii de telecomunicaŃii în Austria. Potrivit acestei asociaŃii,
A1 Telekom Austria ar utiliza clauze nelegale în contractele pe
care le-a încheiat cu consumatorii. CondiŃii generale ale A1
Telekom Austria prevăd astfel că abonaŃii nu pot denunŃa contractul în cazul în care tarifele sunt ajustate în funcŃie de un
indice anual obiectiv al preŃurilor de consum stabilit de Institutul
Austriac de Statistică (Statistik Österreich).

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie
2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și
serviciile electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal) (JO L
108, p. 51, Ediție specială, 13/vol. 35, p. 213), astfel cum a fost modificată prin
Directiva 2009/136/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 (JO L 337, p. 11)

10
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În acest context, Oberster Gerichtshof urmăreşte să se stabilească dacă o astfel de ajustare tarifară constituie o modificare
adusă condiŃiilor contractuale în sensul dispoziŃiei, ceea ce, în
caz afirmativ, ar conferi abonaŃilor dreptul de a denunŃa contractul.
Prin hotărârea pronunŃată astăzi, Curtea de JustiŃie răspunde negativ la această întrebare.
Potrivit CurŃii, legiuitorul Uniunii a recunoscut că întreprinderile care furnizează servicii de comunicaŃii electronice pot avea
un interes legitim să modifice preŃurile şi tarifele serviciilor lor.
Aceasta arată în plus că clauza în litigiu cuprinsă în condiŃiile generale ale A1 Telekom Austria prevede o ajustare a tarifelor în funcŃie de un indice anual obiectiv al preŃurilor de consum
stabilit de o instituŃie publică.
O ajustare tarifară prevăzută astfel în contract, care se întemeiază pe o metodă de indexare clară, precisă, accesibilă
publicului şi bazată pe decizii şi mecanisme care aparŃin sferei
publice, nu plasează utilizatorii finali într-o situaŃie contractuală
diferită de cea care reiese din contractul astfel cum este precizat în condiŃiile generale care cuprind clauza în discuŃie.
În consecinŃă, atunci când o modificare a tarifelor este efectuată în această modalitate, ea nu poate fi calificată drept modificare adusă condiŃiilor contractuale în sensul directivei.
2.Prin hotărârea din 11 noiembrie 2015, pronunŃată în
cauza Pujante Rivera C-422/14, Curtea a reŃinut că articolul 1
alineatul (1) primul paragraf litera (a) din Directiva 98/59/CE
a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislaŃiilor
statelor membre cu privire la concedierile colective trebuie
interpretat în sensul că lucrătorii care beneficiază de un
contract încheiat pe o perioadă limitată sau pentru sarcini
specifice trebuie consideraŃi ca făcând parte dintre lucrătorilor angajaŃi „în mod normal”, în sensul acestei dispoziŃii,
în cadrul unităŃii în cauză.
Pentru a se constata existenŃa unei „concedieri colective”, în sensul articolului 1 alineatul (1) primul paragraf litera
(a) din Directiva 98/59, care atrage aplicarea acesteia din
urmă, condiŃia „existenŃei a cel puŃin cinci concedieri”, care
figurează la al doilea paragraf al respectivei dispoziŃii, trebuie interpretată în sensul că nu vizează încetările unui
contract de muncă asimilate unei concedieri, ci doar concedierile în sens strict.

Directiva 98/59 trebuie interpretată în sensul că faptul
că un angajator efectuează, în mod unilateral şi în detrimentul lucrătorului, o modificare substanŃială a elementelor
esenŃiale ale contractului său de muncă pentru motive care
nu au legătură cu persoana acestui lucrător intră sub incidenŃa noŃiunii „concediere”, prevăzută la articolul 1 alineatul (1) primul paragraf litera (a) din respectiva directivă.
Pentru a se stabili existenŃa unei concedieri colective, o directivă a Uniunii11 prevede că, la calcularea numărului de concedieri, încetarea contractului de muncă care se produce la
iniŃiativa angajatorului dintr-unul sau mai multe motive, fără
legătură cu persoana lucrătorului, este asimilată concedierilor,
cu condiŃia existenŃei a cel puŃin cinci concedieri.
Potrivit legii spaniole, în întreprinderile care încadrează între
100 şi 300 de lucrători, prin „concediere colectivă” se înŃelege
încetarea contractelor de muncă pentru motive obiective, în
cazul în care, într-o perioadă de 90 de zile, această încetare
afectează cel puŃin 10% din numărul lucrătorilor.
La 3 septembrie 2013, societatea Gestora Clubs Dir, SL
avea 126 de salariaŃi, dintre care 114 aveau un contract pe
perioadă nedeterminată, iar 12 salariaŃi aveau un contract pe
perioadă determinată. Între 16 şi 26 septembrie 2013, Gestora a
efectuat 10 concedieri individuale pentru motive obiective, una
dintre persoanele concediate fiind domnul Cristian Pujante
Rivera. În perioada de 90 de zile care a precedat şi a urmat
ultimei dintre aceste concedieri pentru motive obiective, au avut
loc alte 27 încetări de contracte, din diferite cauze (precum, în
special, ajungerea la termen a unor contracte sau plecarea
voluntară a lucrătorilor). Printre aceste încetări de contracte s-a
aflat şi cel al unei lucrătoare care a acceptat desfacerea contractului de muncă prin acord, după ce a fost informată cu privire la modificarea condiŃiilor sale de muncă (şi anume, reducerea
remuneraŃiei sale fixe cu 25%, pe baza aceloraşi motive obiective ca cele invocate în celelalte încetări intervenite între 16 şi 26
septembrie 2013). Gestora a recunoscut ulterior că modificările
contractului de muncă notificate lucrătoarei depăşeau modificările substanŃiale ale condiŃiilor de muncă permise de legea spaniolă şi a acceptat să o despăgubească pe lucrătoare.
Domnul Pujante Rivera a introdus o acŃiune împotriva
Gestora şi a Fondului de Garantare a Salariilor la Juzgado de lo
Social n° 33 de Barcelona (Tribunalul pentru Litigii de Muncă nr.
33 din Barcelona, Spania), deoarece considera că această societate ar fi trebuit să aplice procedura de concediere colectivă.
În opinia domnului Pujante Rivera, dacă se Ńine seama de încetările de contracte intervenite în perioadele de 90 de zile care au
precedat şi, respectiv, au urmat propriei sale concediere, a fost
atins pragul numeric prevăzut de legea spaniolă, dat fiind că, cu
excepŃia plecărilor voluntare (în număr de cinci), toate celelalte
încetări de contracte constituie concedieri sau încetări de contracte care pot fi asimilate unor concedieri.
InstanŃa naŃională adresează CurŃii de JustiŃie mai multe întrebări privind interpretarea directivei.
Prin hotărârea pronunŃată, Curtea declară că lucrătorii care
beneficiază de un contract încheiat pe o perioadă limitată sau
Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective (JO L 225, p. 16, Ediție
specială, 05/vol. 5, p. 95).
11

pentru sarcini specifice trebuie consideraŃi ca făcând parte dintre lucrătorii angajaŃi „în mod normal”, în sensul acestei directive, în cadrul unităŃii în cauză. Dacă situaŃia ar fi diferită, ar
exista riscul să se priveze ansamblul lucrătorilor încadraŃi în
aceste unităŃi de drepturile care le sunt recunoscute prin directivă, ceea ce ar aduce atingere efectului util al acesteia din urmă.
Totuşi, Curtea aminteşte că lucrătorii ale căror contracte încetează la expirarea termenului convenit nu trebuie să fie luaŃi în
considerare în scopul stabilirii existenŃei unei „concedieri colective”, în sensul directivei.
Curtea adaugă că, pentru a se constata că suntem în prezenŃa unei concedieri colective în sensul directivei, condiŃia
existenŃei a cel puŃin cinci concedieri nu vizează încetările unui
contract de muncă asimilate unei concedieri, ci doar concedierile în sens strict. Acest lucru rezultă fără ambiguitate din însuşi
textul directivei şi orice altă interpretare care urmăreşte să extindă sau să restrângă domeniul său de aplicare ar avea drept
consecinŃă lipsirea condiŃiei în discuŃie, şi anume a „existenŃei a
cel puŃin cinci concedieri”, de orice efect util.
În sfârşit, Curtea declară de asemenea că, faptul că un angajator efectuează, în mod unilateral şi în detrimentul lucrătorului, o modificare substanŃială a elementelor esenŃiale ale
contractului său de muncă pentru motive care nu au legătură cu
persoana acestui lucrător intră sub incidenŃa noŃiunii „concediere”, în sensul directivei. Curtea aminteşte că concedierile se
caracterizează prin lipsa consimŃământului lucrătorului. În prezenta cauză, încetarea raportului de muncă al lucrătoarei care a
acceptat desfacerea contractului de muncă prin acord îşi are
originea în modificarea unilaterală efectuată de angajator privind
un element substanŃial al contractului de muncă pentru motive
care nu au legătură cu persoana acestei lucrătoare. Această
încetare a raportului de muncă constituie aşadar o concediere.
Astfel, pe de o parte, dat fiind faptul că directiva urmăreşte să
se acorde o protecŃie sporită lucrătorilor în cazul concedierilor
colective, noŃiunea de concediere nu pot fi interpretată restrictiv.
Pe de altă parte, scopul armonizării normelor aplicabile concedierilor colective este să asigure o protecŃie comparabilă a drepturilor lucrătorilor în diferitele state membre, precum şi să
apropie sarcinile pe care le generează aceste norme de protecŃie pentru întreprinderile Uniunii. NoŃiunea de concediere condiŃionează în mod direct aplicarea protecŃiei, precum şi a
drepturilor de care beneficiază lucrătorii în temeiul directivei.
Această noŃiune are, aşadar, o incidenŃă imediată asupra sarcinilor pe care le presupune protecŃia lucrătorilor. În consecinŃă,
orice reglementare naŃională sau interpretare a acestei noŃiuni
care ar echivala cu a se considera că, într-o situaŃie precum cea
în discuŃie în litigiul principal, rezilierea contractului de muncă nu
este o concediere, în sensul directivei, ar modifica domeniul de
aplicare al directivei, privând-o în acest fel de efectul său deplin.
3. Prin hotărârea din 16 iulie 2015, pronunŃată în cauza
A/B C-184/14, Curtea a reŃinut că articolul 3 literele (c) şi (d)
din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competenŃa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie
de obligaŃii de întreŃinere trebuie interpretat în sensul că, în
cazul în care o instanŃă dintr-un stat membru este sesizată
cu o acŃiune privind separarea sau desfiinŃarea legăturii
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conjugale dintre părinŃii unui copil minor, iar o instanŃă din
alt stat membru este sesizată cu o acŃiune privind răspunderea părintească asupra acestui copil, o cerere având ca
obiect o obligaŃie de întreŃinere faŃă de acelaşi copil este
accesorie numai acŃiunii privind răspunderea părintească,
în sensul articolului 3 litera (d) din acest regulament.
Un regulament al Uniunii12 prevede că instanŃele competente în materia răspunderii părinteşti sunt în principiu cele din
statul membru în care copiii au reşedinŃa obişnuită. În schimb,
instanŃa competentă pentru a soluŃiona divorŃul sau separarea
de drept a soŃilor poate fi cea dintr-un alt stat membru (mai ales
atunci când soŃii sunt ambii resortisanŃi ai unui alt stat membru
decât cel în care au reşedinŃa împreună cu copiii lor).
Pe de altă parte, alt regulament al Uniunii13 prevede că instanŃa competentă pentru a se pronunŃa într-o acŃiune privind
starea persoanei (divorŃ sau separare de drept, de exemplu)
este de asemenea competentă pentru a se pronunŃa asupra
unei cereri cu privire la o obligaŃie de întreŃinere accesorie acestei acŃiuni; viceversa, o cerere cu privire la o obligaŃie de întreŃinere accesorie unei acŃiuni în răspundere părintească va fi
soluŃionată de instanŃa competentă pentru a se pronunŃa asupra
acestei acŃiuni.
A şi soŃia sa, B, precum şi cei doi copii ai lor sunt resortisanŃi italieni şi trăiesc la Londra (Regatul Unit), unde s-au născut, de altfel, copiii. În 2012, A a introdus în Italia o procedură
de separare de drept împotriva lui B, solicitând totodată instanŃei italiene să soluŃioneze chestiunea încredinŃării copiilor şi a
pensiilor alimentare datorate soŃiei şi copiilor. InstanŃa italiană
s-a declarat competentă să se pronunŃe cu privire la separarea
de drept, dar a considerat că numai instanŃele britanice erau
competente să se pronunŃe asupra chestiunilor legate de răspunderea părintească, întrucât copiii locuiau la Londra.
În ceea ce priveşte chestiunea pensiilor alimentare, instanŃa
italiană s-a considerat competentă să se pronunŃe cu privire la
cererea de pensie în favoarea lui B pentru motivul că era vorba
despre o chestiune accesorie procedurii de separare de drept.
În schimb, instanŃa a decis că nu este competentă pentru a
soluŃiona cererea cu privire la pensia faŃă de copiii minori,
aceasta fiind accesorie acŃiunii privind răspunderea părintească.
CompetenŃa de a soluŃiona această din urmă cerere ar reveni
astfel instanŃelor britanice.

Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în
materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000 (JO L 338, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 06, p.
183, rectificare în JO 2013, L 82, p. 63).
13 Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind
competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO 2009, L 7, p. 1, rectificare în JO
2011, L 131, p. 26, în JO 2013, L 8, p. 19, în JO 2013, L 281, p. 29 și în JO
2014, L 348, p. 31).
12
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Sesizată cu această cauză în ultimă instanŃă, Corte suprema di cassazione (Curtea de recurs italiană) solicită CurŃii de
JustiŃie să stabilească instanŃa competentă, dintre instanŃele
italiene sau britanice, să soluŃioneze chestiunea obligaŃiilor de
întreŃinere faŃă de copii.
În hotărârea pronunŃată astăzi, Curtea verifică dacă cererea
cu privire la obligaŃia de întreŃinere a lui A faŃă de copii este
legată mai curând de starea persoanei (mai precis de procedura
de separare de drept) sau de răspunderea părintească. Astfel,
în principiu, dreptul Uniunii face distincŃie între procedurile judiciare după cum privesc drepturi şi obligaŃii între soŃi sau drepturile şi obligaŃiile părinŃilor faŃă de copiii lor.
Curtea consideră că prin natura sa, o cerere cu privire la
obligaŃiile de întreŃinere faŃă de copiii minori este legată intrinsec
de acŃiunea în răspundere părintească. Astfel, instanŃa competentă pentru a soluŃiona acŃiunile privind răspunderea părintească este cea mai bine plasată pentru a aprecia în mod concret
mizele cererii cu privire la o obligaŃie de întreŃinere în favoarea
unui copil: ea poate astfel să fixeze cuantumul acestei obligaŃii,
adaptând-o, în funcŃie de modul de încredinŃare stabilit, la dreptul de vizită, la durata acestui drept şi la celelalte elemente privind exercitarea răspunderii părinteşti. O asemenea soluŃie
răspunde în plus interesului superior al copilului, care, potrivit
dreptului Uniunii, trebuie să fie un element primordial.
Curtea reŃine că în cazul în care o instanŃă dintr-un stat
membru este sesizată cu o acŃiune privind divorŃul sau separarea de drept, iar chestiunea răspunderii părinteşti este dedusă
judecăŃii în faŃa unei instanŃe din alt stat membru, cererea cu
privire la o obligaŃie de întreŃinere a unuia dintre părinŃi faŃă de
copiii săi minori este accesorie acŃiunii în materia răspunderii
părinteşti, şi trebuie să fie examinată aşadar de instanŃa competentă în această materie (respectiv, în speŃă, instanŃa britanică).

JurisprudenŃa relevantă a CurŃii Europene a Drepturilor
Omului în perioada iunie – decembrie 2015
Procuror FLAVIAN ALEXANDRU POPA,
şeful Serviciului afaceri europene, relaŃii internaŃionale

În cauza ŞERBAN MARINESCU împotriva ROMÂNIEI din
data de 15 decembrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului s-a pronunŃat cu privire la tratamente inumane şi
degradante suferite de reclamant din partea unor ofiŃeri de
poliŃie.
CEDO a respins cererea ca fiind prematur introdusă.
La 5 iunie 2007 reclamantul a depus plângere penală împotriva şoferului de taxi pentru lipsire de libertate şi insultă şi împotriva celor trei ofiŃeri de poliŃie pentru abuz în serviciu prin
restrângerea drepturilor sale, comportament abuziv şi insultă.
Reclamantul a susŃinut că a avut o dispută verbală cu şoferul de taxi care a refuzat să îi dea restul de bani pentru cursa
efectuată. Acesta din urmă a condus până la secŃia de poliŃie,
unde reclamantul a fost insultat, lovit şi încătuşat de o bară de
metal de către trei ofiŃeri de poliŃie neidentificaŃi.
Potrivit Guvernului României, disputa dintre cei doi a avut
loc pentru că şoferul de taxi a refuzat sa îl primească pe reclamant în maşină deoarece avea o sticlă de bere în mână. Reclamantul se afla sub influenŃa băuturilor alcoolice, era agresiv
şi prezenta urme de violenŃă. La secŃia de poliŃie a fost încătuşat, însă nu a fost lovit. Singurele răni provocate au fost cele din
jurul încheieturilor, cauzate de cătuşe.
La 16 februarie 2015, după un proces îndelungat, Tribunalul
a decis că faptele constituind obiectul acuzaŃiei de comportament abuziv s-au prescris, a închis cazul în ceea ce priveşte
abuzul în serviciu şi a trimis cazul înapoi la Parchet spre a fi
redeschis cu privire la lipsirea de libertate în mod ilegal împotriva ofiŃerilor de poliŃie şi a şoferului de taxi. În cele din urmă,
conform art. 20 paragraf 2 din ConstituŃia României şi art 13 şi 3
din ConvenŃie, a constatat că Parchetul nu a desfăşurat o anchetă efectivă având ca obiect acuzaŃia de tratament degradant.
PărŃile au trimis CurŃii doar dispozitivul hotărârii din 16 februarie 2015. Cazul este încă pendinte în faŃa instanŃelor naŃionale.
Reclamantul a invocat art. 3 din ConvenŃie, susŃinând că la
data de 2 iunie 2007 a fost subiectul unor tratamente inumane şi
degradante din partea ofiŃerilor de poliŃie care l-au bătut şi l-au
încătuşat în mod ilegal.

Curtea a observat că declaraŃiile cu privire la originea rănilor
reclamantului sunt contradictorii şi că nu dispune de date suficiente pentru a se pronunŃa asupra acestui aspect. Mai mult, în
virtutea principiului subsidiarităŃii, neavând o hotărâre definitivă
a unei instanŃe naŃionale, Curtea a decis că cererea a fost introdusă prematur şi va fi respinsă conform art. 35 §§ 1 şi 4 din
ConvenŃie pentru lipsa epuizării mijloacelor interne de recurs.
În cauza Călin şi alŃii împotriva României din 19 iulie
2016, Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunŃat
cu privire la încălcarea dreptului la respectarea vieŃii private
prin imposibilitatea de a introduce o acŃiune în stabilirea
paternităŃii Ńinând cont de termenul de prescripŃie din legea
internă. La originea hotărârii se află trei cereri (nr 25057/11,
34739/11 şi 20316/12).
CEDO a constatat încălcarea articolului 8 din ConvenŃie
în cazul cererilor 25057/11 şi 34739/11.
ReclamanŃii sunt copii născuŃi în afara căsătoriei. În perioada în care s-au născut, Codul familiei prevedea faptul că acŃiunea în stabilirea paternităŃii în cazul lor aparŃinea copilului şi
putea fi introdusă de mamă în numele lui sau de către reprezentantul său legal în termen de un an începând de la data naşterii
copilului sau, în caz de coabitare a mamei copilului cu tatăl prezumat, de la data la care încetează coabitarea.
În cele trei cazuri, mamele reclamanŃilor nu au introdus acŃiunea în stabilirea paternităŃii în mod valabil în termenul legal.
La data de 8 noiembrie 2007, Codul familiei a fost modificat
prin Legea nr 288/2007 prin care s-a adăugat un alineat articolului 60 care prevedea imprescriptibilitatea dreptului copilului de
a introduce cererea. Legea prevedea şi faptul că aceasta se va
aplica şi copiilor născuŃi înainte de intrarea sa în vigoare, însă a
fost declarată neconstituŃională prin Decizia din 9 decembrie
2008 a CurŃii ConstituŃionale, în virtutea principiului nonretroactivităŃii legii civile.
Curtea a amintit faptul că naşterea, precum şi circumstanŃele acesteia relevă din viaŃa privată a copilului, apoi a adultului
garantată prin articolul 8 din ConvenŃie şi că respectul dreptului
la viaŃă privată presupune că fiecare persoană să îşi poată sta-
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bili detaliile existenŃei sale ca fiinŃă umană, aceste informaŃii
fiind esenŃiale pentru formarea personalităŃii.
Fiind unul din drepturile care suportă restricŃii, Curtea a analizat dacă sunt îndeplinite condiŃiile. IngerinŃa este prevăzută de
lege (Codul familiei) şi are ca scop legitim protejarea drepturilor
şi libertăŃilor altora, acŃiunea putând avea repercusiuni asupra
situaŃiei familiale sau a situaŃiei patrimoniale. În ceea ce priveşte
necesitatea ingerinŃei, Curtea a constatat că aceasta nu este
proporŃională cu scopul urmărit.
Prin urmare, Curtea constată încălcarea art. 8 din ConvenŃie.
În cauza Bono împotriva FranŃei din 15 decembrie 2015,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat, cu
unanimitate că a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din ConvenŃie.
Cazul se referă la sancŃionarea disciplinară a unui avocat ca
urmare a remarcilor făcute de acesta în pledoariile sale în fata
CurŃii de Apel. Avocatul era reprezentantul legal al unui presupus suspect de terorism, S.A. În urma deciziei instanŃei de judecată, clientul reclamantului a fost condamnat la 9 ani de
detenŃie.
În urma remarcilor făcute de reclamant în pledoariile sale,
instanŃa a decis ca avocatul să nu mai practice avocatura timp
de 5 ani, decizie care a anulat, astfel, soluŃia Comisiei disciplinare a Baroului care a considerat că remarcile ofensatoare nu
au fost atacuri personale la adresa judecătorilor. Reclamantul a
susŃinut în pledoariile sale că judecătorii de instrucŃie francezi
au fost complici la torturarea lui SA de către serviciile secrete
siriene, şi din acest motiv declaraŃiile acuzatului obŃinute prin
metode de tortură nu trebuiau luate în considerare.
În motivarea deciziei de a interzice avocatului profesarea
timp de 5 ani, Curtea a constatat că remarcile au fost dure şi au
avut drept Ńintă judecătorii. În fapt, Ńinta avocatului nu au reprezentat-o judecătorii în calitatea lor de persoane fizice, ci au avut
ca Ńintă metodele lor procedurale de soluŃionare a cauzei de
presupus terorism.
În condiŃiile în care reclamantului i s-a atras atenŃia sa adopte un comportament moderat în timpul şedinŃei de judecată,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că decizia
CurŃii de Apel din Paris nu este proporŃională şi echitabilă. În
timp ce pentru autorităŃile judiciare şi disciplinare, a penaliza un
anumit comportament al avocaŃilor este în interesul bunei funcŃionări a sistemului de justiŃie, aceste autorităŃi trebuie să se
asigure că o astfel de anchetă nu are un efect de descurajare
care i-ar stânjeni pe avocaŃi în apărarea intereselor clienŃilor.
Ca urmare a motivelor expuse şi analizate, Curtea Europeană a Drepturilor Omului constată o încălcare a articolului 10
din ConvenŃie şi condamnă statul francez la plata sumei de
5000 EUR, reprezentând despăgubiri, termenul scadent fiind de
3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.
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În cauza SHISHANOV împotriva Republicii Moldova din
15 decembrie 2015, Curtea Europeană a Drepturilor Omului
s-a pronunŃat cu privire la încălcarea articolelor 3 şi 8 ale
ConvenŃiei.
La data de 7 august 1996, autorităŃile moldoveneşti au arestat reclamantul (resortisant rus) şi l-au plasat în arest preventiv,
fiind acuzat de evadare din locurile de detenŃie, de procurarea,
fabricarea, depozitarea şi sustragerea muniŃiilor şi substanŃelor
explozive, şantaj asociat cu ameninŃări cu moartea şi răpire, şi
de tentativă de omor.
La o dată nespecificată în anul 1992, reclamantului i-a fost
amputat un membru inferior, moment de la care poartă o proteză.
La 27 mai 1997, Tribunalul Chişinău l-a găsit vinovat pe toate capetele de acuzare şi l-a condamnat la douăzeci şi cinci de
ani de închisoare. Această hotărâre a fost confirmată prin hotărârea CurŃii de Apel a Republicii Moldova din 4 decembrie 1997
şi decizia definitivă a CurŃii Supreme de JustiŃie din 5 septembrie 2000. Ulterior deciziei, reclamantul a fost deŃinut în mai
multe instituŃii penitenciare.
Invocând articolele 3 şi 8 ale ConvenŃiei, reclamantul susŃine faptul că i-au fost încălcate mai multe drepturi fundamentale
în ceea ce priveşte regimul de detenŃie la care a fost supus.
Astfel, reclamantul s-a plâns CurŃii Europene a Drepturilor Omului, explicând în detaliu condiŃiile inumane la care a fost supus în
penitenciare. Printre acuzaŃii se regăsesc condiŃiile inumane de
existenŃă din penitenciare, lipsa condiŃiilor favorabile unei igiene
optime unei fiinŃe umane, aglomerarea de persoane într-o singură celulă, lipsa unor separări între deŃinuŃii cu o condiŃie precară de sănătate, privarea de orice sursă de informare, precum
ziare, radio ori televizor. De asemenea, reclamantul susŃine că
handicapul său nu a fost luat în considerare, acesta fiind supus
unor condiŃii care nu erau compatibile cu starea sa de sănătate.
Desigur, Guvernul are o proprie variantă a acuzaŃiilor resortisantului rus. Guvernul încearcă o desfiinŃare a acuzaŃiilor reclamantului, susŃinând că în penitenciare există apă potabilă şi,
mai ales, reclamantul a fost repartizat în sectorul 12, sector
destinat deŃinuŃilor cu dezabilităŃi şi persoanelor vârstnice.
În urma analizei acuzaŃiilor formulate de către reclamant,
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunŃat cu privire
la încălcarea articolelor 3 şi 8 din ConvenŃie şi a supus statul
moldovean la plata unor despăgubiri către reclamant, în conformitate cu articolul 44 § 2 al ConvenŃiei, despăgubiri ce se
ridică la suma de 10.000 EUR, sumă ce trebuie plătită de către
stat în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a hotărârii.

JurisprudenŃa CurŃii ConstituŃionale – excepŃii de
neconstituŃionalitate admise în perioada
iunie - decembrie 2015
Judecător MARIANA MILITARU,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios

În perioada iunie – decembrie 2015, în cadrul controlului de constituŃionalitate exercitat de Curtea ConstituŃională au fost admise
un număr de 25 excepŃii (sesizări) de neconstituŃionalitate, după cum urmează:
1. Prin Decizia nr. 423/09.06.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.4884 alin.(5) din Codul de
procedură penală, excepŃie ridicată de Cătălin Iuliu Nedelcu în
Dosarul nr.31.677/212/2014 al Judecătoriei ConstanŃa — SecŃia
penală şi constată că soluŃia legislativă potrivit căreia contestaŃia privind durata procesului penal se soluŃionează „fără participarea părŃilor şi a procurorului” este neconstituŃională.
S-a reŃinut, în esenŃă, că procedura de soluŃionare a contestaŃiei privind durata procesului penal, reglementată la art.4884
alin.(5) din Codul de procedură penală, respectiv în camera de
consiliu, fără participarea părŃilor şi a procurorului, este o procedură necontradictorie, ce nu oferă garanŃiile procesuale specifice dreptului la un proces echitabil şi dreptului la apărare. În
acest sens, fiecare dintre drepturile fundamentale anterior referite presupune dreptul participanŃilor la procesul penal de a fi
prezenŃi efectiv la soluŃionarea cauzelor penale, chiar şi cu ocazia soluŃionării unor cereri precum contestaŃia privind durata
procesului penal, pentru a-şi susŃine, în mod direct, argumentele
în faŃa instanŃei de judecată. Din acest punct de vedere, Curtea
a apreciat că, potrivit art.4884 alin.(1) lit.a) şi c) din Codul de
procedură penală, judecătorul de drepturi şi libertăŃi sau instanŃa, în vederea soluŃionării contestaŃiei privind durata procesului
penal, dispune informarea procurorului, respectiv a instanŃei pe
rolul căreia se află cauza, cu privire la contestaŃia formulată, cu
menŃiunea posibilităŃii de a formula un punct de vedere cu privire la aceasta, precum şi informarea celorlalte părŃi din proces şi,
după caz, celorlalte persoane prevăzute la art.4881 alin.(2) din
Codul de procedură penală cu privire la contestaŃia formulată şi
la dreptul de a-şi exprima punctul de vedere în termenul acordat
în acest scop de judecătorul de drepturi şi libertăŃi sau de instanŃă, nu satisface exigenŃele specifice asigurării drepturilor
prevăzute la art. 21 alin.(3) şi art. 24 din Legea fundamentală.
Totodată, Curtea a reŃinut că trimiterea de către participanŃii la
procesul penal, prevăzuŃi la art.4881 alin.(2) din Codul de procedură penală, a punctelor de vedere la care dispoziŃiile art.4881
alin.(1) lit.c) din Codul de procedură penală fac referire, nu le
poate oferi acestora posibilitatea de a-şi exercita, pe deplin,

dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare, de vreme ce
faptul de a nu fi prezenŃi în faŃa instanŃei de judecată cu prilejul
soluŃionării contestaŃiei îi împiedică de la a cunoaşte susŃinerile
părŃilor adverse şi de a formula contraargumente în apărarea
propriilor interese procesuale.
Prin urmare, Curtea a constatat că, pentru ca suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă sau partea responsabilă civilmente care a avut de suferit din cauza duratei
nerezonabile a procesului penal să aibă plenitudinea exercitării
drepturilor lor, este necesar ca acestea să beneficieze nu doar
de o procedură exclusiv scrisă, ci şi de contradictorialitate şi
oralitate, componente ce sunt de esenŃa dreptului la un proces
echitabil şi a dreptului la apărare. De asemenea, garanŃiile drepturilor anterior invocate presupun dreptul participanŃilor la procesul penal de a lua cunoştinŃă de toate argumentele prezentate
instanŃei şi de a le dezbate, aceste probleme putând fi soluŃionate prin reglementarea unei proceduri contradictorii şi orale de
soluŃionare a contestaŃiei privind durata procesului penal.
2. Prin Decizia nr. 485/23.06.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate ridicată de Curtea de Apel Timişoara —
SecŃia contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, şi, respectiv,
de Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna MoşniŃa Nouă,
prin primar, în dosarele nr.5.367/30/2013 şi nr.6.964/30/2013,
de Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna MoşniŃa Nouă în
dosarele nr.5.370/30/2013 şi nr.5.387/30/2013 ale CurŃii de Apel
Timişoara — SecŃia contencios administrativ şi fiscal şi, respectiv, de Curtea de Apel Timişoara — SecŃia contencios administrativ şi fiscal, din oficiu, în dosarul acestei instanŃe
nr.11.801/30/2013 şi a constatat că dispoziŃiile art.13 alin.(2)
teza a doua, ale art.84 alin.(2), precum şi ale art.486 alin.(3) din
Codul de procedură civilă, cu referire la menŃiunile care decurg
din obligativitatea formulării şi susŃinerii cererii de recurs de
către persoanele juridice prin avocat sau consilier juridic, sunt
neconstituŃionale.
Pornind de la premisa necesităŃii recunoaşterii garanŃiilor
dreptului la un proces echitabil şi persoanelor juridice, şi apli-
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când mutatis mutandis raŃionamentul cuprins în considerentele
Deciziei nr.462 din 17 septembrie 2014, raŃionament referitor la
obligativitatea reprezentării prin avocat a persoanelor fizice în
recurs, Curtea a constatat că obligaŃia reprezentării şi asistării
prin consilier juridic sau avocat pentru exercitarea recursului
echivalează cu o condiŃie de admisibilitate a exercitării unei căi
de atac; pe de altă parte, dreptul de a avea un reprezentant
convenŃional este transformat într-o obligaŃie, în cazul recursului.
Referitor la existenŃa justului echilibru între măsura care a
determinat limitarea dreptului de acces liber la justiŃie şi scopul
legitim urmărit, Curtea constată că nu există un raport rezonabil
de proporŃionalitate între cerinŃele de interes general referitoare
la buna administrare a justiŃiei şi protecŃia dreptului la apărare şi
a accesului liber la justiŃie. Astfel, prin condiŃionările impuse
realizării interesului general menŃionat este afectat în mod iremediabil interesul persoanei care doreşte să recurgă la concursul justiŃiei în vederea realizării drepturilor şi intereselor sale
legitime. CondiŃionarea exercitării căii de atac de angajarea sau
numirea unui consilier juridic sau de încheierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistenŃă judiciară, drept condiŃie de
admisibilitate a recursului, impune în sarcina persoanei juridice
atât condiŃii excesive pentru exercitarea căii de atac a recursului, cât şi costuri suplimentare pentru plata serviciului justiŃiei.
DispoziŃiile legale criticate încalcă art.24 din ConstituŃie, garanŃie a dreptului la un proces echitabil, atât din perspectiva
intimatului, cât şi din cea a recurentului, din moment ce această
dispoziŃie constituŃională nu vizează doar apărarea în procesul
desfăşurat în faŃa primei instanŃe de judecată, ci şi dreptul de
apărare prin exercitarea căilor legale de atac împotriva unor
constatări de fapt sau de drept ori unor soluŃii adoptate de o
instanŃă de judecată care sunt considerate greşite de către una
sau alta dintre părŃile din proces. În situaŃia în care partea interesată este împiedicată să exercite calea de atac, aceasta nu îşi
va putea valorifica şi apăra drepturile în faŃa instanŃei de recurs.
În concluzie, dispoziŃiile de lege criticate contravin art. 21
privind accesul liber la justiŃie şi art. 24 privind dreptul la apărare, deoarece măsura care a determinat limitarea dreptului de
acces liber la justiŃie (şi anume instituirea obligativităŃii reprezentării convenŃionale în recurs) este excesivă faŃă de scopul legitim urmărit, conducând la imposibilitatea exercitării căii de atac
a recursului, prevăzute de lege. În acelaşi sens s-a pronunŃat şi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care, în interpretarea
art.6 paragraful 1 din ConvenŃie, prin Hotărârea din 10 iulie
2001, pronunŃată în Cauza Tricard împotriva FranŃei, a statuat
că reglementările privind formalităŃile pentru declararea unei căi
de atac vizează asigurarea unei bune administrări a justiŃiei şi
respectarea principiului securităŃii juridice. Însă regulile respective nu trebuie să împiedice justiŃiabilul să utilizeze o cale de atac
disponibilă (paragraful 29).
În sensul celor arătate anterior, Curtea observă că, dacă
persoanele fizice pot beneficia de ajutorul public judiciar conform OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.51/2008 privind
ajutorul public judiciar în materie civilă, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.327 din 25 aprilie 2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.193/2008, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.723 din 24 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, dar care nu
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poate fi considerat un remediu judiciar capabil să asigure accesul tuturor cetăŃenilor la calea de atac a recursului (a se vedea
în acest sens paragrafele 40—42 din Decizia CurŃii ConstituŃionale nr.462 din 17 septembrie 2014), persoanele juridice pot
beneficia, în anumite condiŃii stricte, doar de facilităŃi sub formă
de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare
de timbru, potrivit art.42 alin.(2)—(4) din OrdonanŃa de urgenŃă
a Guvernului nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.392 din 29
iunie 2013.
Pe lângă cheltuielile ocazionate de plata taxei judiciare de
timbru, persoanele juridice, părŃi în cadrul unui litigiu, suportă şi
cheltuielile ocazionate de contractarea unor servicii juridice de
consultanŃă, asistenŃă şi reprezentare pentru a putea promova
calea extraordinară de atac a recursului, în condiŃiile stabilite de
dispoziŃiile legale criticate din Codul de procedură civilă. Or, în
situaŃia unor persoane juridice de drept public ori privat aflate
într-o situaŃie economică precară sau care nu pot efectua plăŃi
având conturile bancare blocate şi care nu au angajat un consilier juridic, Curtea reŃine că condiŃionarea exercitării căii de atac
de angajarea sau numirea unui consilier juridic ori de încheierea, în mod obligatoriu, a unui contract de asistenŃă judiciară
impune în sarcina persoanei juridice condiŃii excesive pentru
exercitarea căii de atac a recursului, precum şi costuri suplimentare pentru plata serviciului justiŃiei, astfel încât pentru aceasta
se creează un cadru juridic de natură a descuraja apelarea la
serviciul justiŃiei.
realizate în termenul legal, existând riscul depăşirii acestui
termen până la finalizarea şi concretizarea procedurii de achiziŃie.??????????
3. Prin Decizia nr.496/23.06.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.335 alin.(4) din Codul de
procedură penală, excepŃie ridicată direct de Avocatul Poporului, şi constată că soluŃia legislativă potrivit căreia judecătorul de
cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a
suspectului sau, după caz, a inculpatului” este neconstituŃională.
4. Prin Decizia nr. 506/30.06.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 459 alin.(2) din Codul de
procedură penală, excepŃie ridicată din oficiu de către judecătorul de cameră preliminară în Dosarul nr.79/113/2015 al Tribunalului Brăila — SecŃia penală şi constată că soluŃia legislativă
potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se
examinează de către instanŃă „fără citarea părŃilor” este neconstituŃională.
5. Prin Decizia nr. 542/14.07.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.431 alin.(1) din Codul de
procedură penală, excepŃie ridicată de Dan Voiculescu în Dosarul nr.5.189/2/2014 (3.010/2014) al CurŃii de Apel Bucureşti —
SecŃia a II-a penală, şi constată că soluŃia legislativă potrivit
căreia admisibilitatea în principiu a contestaŃiei în anulare se
examinează de către instanŃă „fără citarea părŃilor” este neconstituŃională.
6. Prin Decizia nr. 552/16.07.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate ridicată de Marius Vasile Balaji în Dosarul

nr.11.370/296/2014 al Judecătoriei Satu Mare — SecŃia penală
constatându-se că soluŃia legislativă cuprinsă în art. 3 alin.(3)
teza a doua din Codul de procedură penală conform căreia
exercitarea funcŃiei de verificare a legalităŃii netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcŃiei de judecată este
neconstituŃională.
S-a reŃinut în esenŃă că, în ce priveşte critica referitoare la
posibilitatea judecătorului de cameră preliminară care s-a pronunŃat asupra soluŃiilor de netrimitere în judecată ori asupra
obiectului procedurii camerei preliminare să exercite şi funcŃia
de judecată pe fond a cauzei, că aceasta comportă două componente, una referitoare la procedura instituită de art. 340 şi art.
341 din Codul de procedură penală şi alta referitoare la cea
instituită de art. 342—348 din acelaşi cod. Astfel, Curtea a constatat că, potrivit art.64 alin.(5) şi alin.(6) din Codul de procedură
penală, judecătorul care a participat la soluŃionarea plângerii
împotriva soluŃiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată nu
poate participa în aceeaşi cauză la judecata în fond sau în căile
de atac, iar judecătorul care s-a pronunŃat cu privire la o măsură
supusă contestaŃiei nu poate participa la soluŃionarea contestaŃiei. Or, câtă vreme potrivit art.341 alin.(7) pct.2 lit.c) teza finală
din Codul de procedură penală, în cazul procedurii referitoare la
soluŃionarea plângerilor împotriva soluŃiilor de neurmărire sau
netrimitere în judecată, admiŃând plângerea, judecătorul de
cameră preliminară trimite dosarul spre repartizare aleatorie,
atunci nu poate fi primită susŃinerea petentului referitoare la
posibilitatea acestui judecător de a exercita şi funcŃia de judecată în cauză, deoarece, aşa cum s-a arătat mai sus, acesta este
incompatibil. De altfel, cât priveşte această procedură de soluŃionare a plângerilor împotriva neurmăririlor ori netrimiterilor în
judecată finalizate cu începerea judecăŃii, Curtea a reŃinut că
încheierea prin care se dispune începerea judecăŃii are valenŃele unui act de sesizare a instanŃei de judecată, fapt care imprimă posibilităŃii aceluiaşi judecător de a se pronunŃa şi asupra
fondului o lipsă de imparŃialitate. De aceea, spre deosebire de
procedura prevăzută de art.342 şi următoarele din Codul de
procedură penală, unde acuzaŃia în materie penală a fost realizată deja, în cazul plângerilor formulate împotriva soluŃiilor de
netrimitere sau neurmărire penală dispuse de procuror, judecătorul de cameră preliminară astfel competent nu poate să exercite şi funcŃia de judecată pe fond, întrucât caracterul sui
generis al încheierii pronunŃate în temeiul art.341 alin.(7) pct.2
lit.c) din Codul de procedură penală preia în mod vădit activitatea specifică exercitării funcŃiei de urmărire penală. Prin decizia
anterior arătată, Curtea nu a constatat însă neconstituŃionalitatea art.3 alin.(3) teza a doua din Codul de procedură penală,
acesta nefiind criticat în respectiva cauză.
Tocmai de aceea, judecătorul care dispune începerea judecăŃii, în baza art.341 alin.(7) pct.2 lit.c) din Codul de procedură
penală, este incompatibil să exercite şi funcŃia de judecată, în
caz contrar încălcându-se art.21 alin.(3) din ConstituŃie referitor
la dreptul la un proces echitabil, şi art.124 alin.(2) din Legea
fundamentală, potrivit căruia justiŃia este unică, imparŃială şi
egală pentru toŃi.
7. Prin Decizia nr. 553/16.07.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate ridicată de Vlad Mihai Hendea şi Dan Marian Hendea în Dosarul nr.2.947/84/2014 al Tribunalului Sălaj —

SecŃia penală şi s-a constatat că sintagma „trafic de stupefiante”
din cuprinsul dispoziŃiilor art.223 alin.(2) din Codul de procedură
penală este neconstituŃională.
8. Prin Decizia nr. 591/01.10.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.440 alin.(2) din Codul de
procedură penală, excepŃie ridicată de Sandu Niculae şi Marilena Cîmpeanu în Dosarul nr.9.073/101/2011 al Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie —SecŃia penală şi s-a constatat că sintagma
„dacă cererea este vădit nefondată” din cuprinsul acestora este
neconstituŃională.
9. Prin Decizia nr. 603/06.10.2015 a fost admisă excepŃia de
neconstituŃionalitate ridicată de Florentin Lungu în Dosarul
nr.873/277/2014 al Judecătoriei Pătârlagele — SecŃia penală
constatând că sintagma „raporturi comerciale” din cuprinsul
dispoziŃiilor art.301 alin.(1) din Codul penal este neconstituŃională. De asemenea, a fost admisă excepŃia de neconstituŃionalitate ridicată de Florentin Lungu în Dosarul nr.873/277/2014 al
Judecătoriei Pătârlagele — SecŃia penală şi s-a constatat că
sintagma „ori în cadrul oricărei persoane juridice” din cuprinsul
dispoziŃiilor art.308 alin.(1) din Codul penal, cu raportare la
art.301 din Codul penal, este neconstituŃională.
10. Prin Decizia nr. 631/08.10.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Vasile Colpoş în Dosarul
nr.3.713/260/2014 al Judecătoriei Moineşti constatându-se că
soluŃia legislativă cuprinsă în art.347 alin.(1) din Codul de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul şi inculpatul” pot
face contestaŃie cu privire la modul de soluŃionare a cererilor şi
a excepŃiilor, precum şi împotriva soluŃiilor prevăzute la art. 346
alin.(3)—(5) este neconstituŃională.
11. Prin decizia nr. 637/13.10.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Mihaela Alina Haită Năcută
în Dosarul nr.14.046/3/2013 al Tribunalului Bucureşti — SecŃia
a II-a contencios administrativ şi fiscal şi s-a constatat că prevederile art.26 alin.(3) din Legea nr.360/2002 privind Statutul poliŃistului sunt neconstituŃionale.
Curtea a constatat că dispoziŃiile art. 26 alin.(3) din Legea
nr.360/2002, prin trimiterea la acte administrative, cu forŃă juridică inferioară legii, care să reglementeze, în absenŃa unor norme
cu forŃa juridică a legii organice, evaluarea activităŃii şi conduitei
poliŃistului, încalcă prevederile cuprinse în art.73 alin.(3) lit.j) din
ConstituŃie.
De asemenea, Curtea a precizat că o dispoziŃie legală trebuie să fie precisă, neechivocă, să instituie norme clare, previzibile şi accesibile a căror aplicare să nu permită arbitrariul sau
abuzul. De asemenea, norma juridică trebuie să reglementeze
în mod unitar, uniform, să stabilească cerinŃe minimale aplicabile tuturor destinatarilor săi. Or, în cazul de faŃă, apare cu evidenŃă că legea relativizează în mod nepermis reglementarea
domeniului evaluării poliŃistului, lăsând la latitudinea ministrului
de resort stabilirea unor elemente esenŃiale ale raportului de
serviciu al poliŃistului şi, implicit, ale statutului acestuia, fiind
încălcate şi dispoziŃiile art.1 alin.(4) din ConstituŃie referitor la
principiul separaŃiei şi echilibrului puterilor în stat (prin delegarea
unei atribuŃii ce aparŃine în exclusivitate legiuitorului, către un
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membru al Guvernului), precum şi art.1 alin.(5) din ConstituŃie,
în componenta sa referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea
legii, întrucât personalul vizat, care se poate raporta, în aceste
condiŃii, doar la prevederile lacunare ale legii, nu este în măsură
să îşi adapteze conduita în mod corespunzător şi nici să aibă
reprezentarea precisă a derulării procedurii de evaluare.

re a prezentei legi.” Prevederile art.15 (cu denumirea marginală
„SancŃiuni”) au următorul cuprins:
„(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absolută.
(2) Răspunderea patrimonială pentru prejudiciile cauzate de
clauzele şi practicile abuzive este atrasă potrivit prevederilor
Legii nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.”

12. Prin decizia nr. 694/20.10.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Societatea „Rolast” — S.A.
din Piteşti în Dosarul nr.1.952/2/2013 al Înaltei CurŃi de CasaŃie
şi JustiŃie — SecŃia de contencios administrativ şi fiscal şi s-a
constatat că dispoziŃiile art.124 alin.(1) raportate la cele ale
art.70 din OrdonanŃa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de
procedură fiscală sunt neconstituŃionale.

16. Prin Decizia nr.748/04.11.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Academia Română în Dosarul nr.1.461/240/2009 al Judecătoriei HaŃeg — SecŃia civilă şi
constată că dispoziŃiile art.35 alin.(1) din Legea fondului funciar
nr.18/1991 sunt constituŃionale în măsura în care nu condiŃionează dobândirea dreptului de proprietate publică prin expropriere, de înscrierea acesteia în cartea funciară.

13. Prin Decizia nr. 733/29.10.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Simona Paşcu (fostă Neaga)
în Dosarul nr.475/35/2014 al CurŃii de Apel Oradea — SecŃia
penală şi pentru cauze cu minori şi constată că dispoziŃiile
art.341 alin.(6) lit.c) şi, prin extindere, ale art.341 alin.(7) pct.2
lit.d) din Codul de procedură penală sunt neconstituŃionale prin
împiedicarea accesului la justiŃie în cazul soluŃiilor de renunŃare
la urmărirea penală.

17. Prin Decizia nr.750/04.11.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate a prevederilor art.2711 alin.(5) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi a contractelor de concesiune, în prezent
abrogată, constatându-se că sintagma „şi să prevadă plata necondiŃionată la prima cerere a autorităŃii contractante, în măsura
în care contestaŃia/cererea/plângerea va fi respinsă” este neconstituŃională, excepŃie ridicată de aceleaşi autoare în aceleaşi
dosare ale aceloraşi instanŃe.

14. Prin Decizia nr. 740/03.11.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de către judecătorul de drepturi
şi libertăŃi, din oficiu, în dosarele nr.8.016/63/2014/a38 şi
nr.8.016/63/2014/a39 ale Tribunalului Dolj — SecŃia penală şi
pentru cauze cu minori şi constată că dispoziŃiile art.222
alin.(10) din Codul de procedură penală sunt neconstituŃionale.
Obiectul excepŃiei de neconstituŃionalitate îl constituie prevederile art.222 alin.(10) din Codul de procedură penală, care
au următorul cuprins: „Durata privării de libertate dispusă prin
măsura arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru
calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.”
15. Prin Decizia nr. 745/03.11,2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Volksbank România — S.A.
din Bucureşti în Dosarul nr.15.454/211/2014 al Judecătoriei
Cluj-Napoca — SecŃia civilă şi s-a constatat că sintagma „cu
excepŃia prevederilor art.15” cuprinsă în dispoziŃiile art. 21 din
Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii
în executarea obligaŃiilor de plată a unor sume de bani rezultând
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităŃi contractante este neconstituŃională.
Obiectul excepŃiei de neconstituŃionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie art.21 din Legea
nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în
executarea obligaŃiilor de plată a unor sume de bani rezultând
din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităŃi contractante, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr.182 din 2 aprilie 2013, în ceea ce priveşte sintagma
„cu excepŃia prevederilor art.15”. DispoziŃiile art.21 au următorul
cuprins: „DispoziŃiile prezentei legi, cu excepŃia prevederilor
art.15, nu sunt aplicabile obligaŃiilor de plată a unor sume de
bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între
aceştia şi autorităŃi contractante înainte de data intrării în vigoa-
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18. Prin Decizia nr. 774/10.11.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Daniela Olteanu şi Mihai
Vlad Budăi în Dosarul în nr.3.474/1/2014 al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie — Completul de 5 judecători constatându-se că
dispoziŃiile art.52 alin.(1) din Legea nr.317/2004 privind Consiliul
Superior al Magistraturii sunt constituŃionale numai în măsura în
care permit atacarea separată a hotărârii prin care se dispune
suspendarea din funcŃie a magistratului, până la soluŃionarea
definitivă a acŃiunii disciplinare.
S-a reŃinut că recunoaşterea accesului liber la justiŃie şi în
privinŃa hotărârilor prin care se dispun măsuri provizorii privind
exercitarea funcŃiei de judecător sau procuror se impune cu atât
mai mult cu cât măsurile provizorii luate în cursul procedurii
disciplinare pot avea o întindere temporală deosebită — până la
soluŃionarea definitivă a acŃiunii disciplinare, ceea ce înseamnă
că aceasta poate dura până la soluŃionarea căii de atac formulate împotriva hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii de
sancŃionare disciplinară a judecătorului sau procurorului. Astfel,
măsura provizorie, din punctul de vedere al întinderii sale în
timp, ar putea fi mai aspră decât însăşi sancŃiunea disciplinară
aplicată [desigur, cu excepŃia celei de excludere din magistratură]. De asemenea, nu trebuie neglijate nici consecinŃele negative ale unei asemenea măsuri provizorii care se repercutează, în
mod direct, asupra vieŃii profesionale şi personale a judecătorului sau procurorului, prin prisma faptului că acesta este pus atât
în imposibilitatea de a-şi exercita funcŃia, respectiv de a înfăptui
justiŃia sau de a apăra interesele generale ale societăŃii, ordinea
de drept, precum şi drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, după caz,
cât şi în situaŃia de a nu-şi primi indemnizaŃia pe perioada suspendării provizorii, indiferent de soluŃia de sancŃionare pronunŃată de Consiliul Superior al Magistraturii sau de instanŃa
judecătorească, după caz, asupra fondului acŃiunii disciplinare.

În consecinŃă, recunoaşterea, pe cale de interpretare, a dreptului de a contesta hotărârea prin care s-a luat măsura suspendării provizorii din funcŃie abia odată cu fondul nu reprezintă un
remediu judiciar care să corespundă exigenŃelor art.21, art.133
alin.(7) şi art.134 alin.(2) şi (3) din ConstituŃie.

22. Prin Decizia nr. 859/10.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului
constatându-se că dispoziŃiile OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr.7/2015 privind stabilirea destinaŃiei unor bunuri imobile
confiscate sunt neconstituŃionale.

19. Prin Decizia nr. 803/24.11.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Societatea Goodmills — S.A.
din localitatea Pantelimon, judeŃul Ilfov (fostă Titan — S.A.) în
Dosarul nr.39.828/3/2014 al Tribunalului Bucureşti — SecŃia a
VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale constatându-se că
dispoziŃiile art.60 alin.(1) lit.g) din Legea nr.53/2003 — Codul
muncii sunt neconstituŃionale.
Obiectul excepŃiei de neconstituŃionalitate îl constituie dispoziŃiile art.60 alin.(1) lit.g) din Legea nr.53/2003 — Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.345
din 18 mai 2011, având următorul cuprins: „(1) Concedierea
salariaŃilor nu poate fi dispusă: [...] g) pe durata exercitării unei
funcŃii eligibile într-un organism sindical, cu excepŃia situaŃiei în
care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară
gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către acel salariat;”.

23. Prin Decizia nr. 866/10.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Vasile Galea şi Viorica Galea
în Dosarul nr.4.670/111/2013* al Tribunalului Bihor — SecŃia I
civilă constatându-se că sintagma „pronunŃate asupra fondului
sau care evocă fondul” din cuprinsul dispoziŃiilor art.509 alin.(1)
din Codul de procedură civilă este neconstituŃională cu referire
la motivul de revizuire prevăzut la pct.11 din cuprinsul acestora.

20. Prin Decizia nr. 839/08.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.493 alin.(5) din Codul
de procedură civilă, excepŃie ridicată de Societatea „Total Consult InternaŃional” — S.A. din Dărăşti, judeŃul Ilfov, prin administrator judiciar SCP Tudor & AsociaŃii SPRL din Bucureşti, în
Dosarul nr.13.915/3/2013 al Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie —
SecŃia a II-a civilă constatându-se că sintagma „sau că recursul
este vădit nefondat” din cuprinsul acestora este neconstituŃională.
21. Prin Decizia nr.841/10.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de Gheorghe Oncică în Dosarul
nr.18.648/3/2008 al Tribunalului Bucureşti — SecŃia a V-a civilă
constatându-se că prevederile art.5 alin.(1) din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod
abuziv în perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989 sunt
constituŃionale în măsura în care nu permit restituirea în natură
sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor
care intră sub incidenŃa acordurilor încheiate de România cu
alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în anexa nr.1 a Legii nr.10/2001.

24. Prin Decizia nr. 895/17.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate şi s-a constatat că dispoziŃiile art.666 din
Codul de procedură civilă sunt neconstituŃionale.
ConstituŃia recunoaşte numai judecătorului jurisdictio şi
imperium, adică puterea de a „spune” dreptul şi de a impune
executarea forŃată a hotărârilor/a da hotărâri cu putere de executare silită (a se vedea Decizia nr.96 din 24 septembrie 1996,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din
17 octombrie 1996, Decizia nr.339 din 18 iulie 1997, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.170 din 25 iulie 1997,
sau Decizia nr.189 din 10 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.92 din 22 februarie 2001).
Aşadar, Curtea constată că nu este de competenŃa executorului
judecătoresc să dispună el însuşi executarea titlului executoriu,
acesta putând efectua numai acte de executare în cadrul procedurii declanşate de către o instanŃă judecătorească.
25. Prin Decizia nr. 898/17.12.2015 a fost admisă excepŃia
de neconstituŃionalitate ridicată de George Băeşu în dosarele
nr.1.962/2/2015,
nr.2.974/2/2015,
nr.196/64/2015
şi
nr.203/54/2015 ale CurŃii de Apel Bucureşti — SecŃia a VIII-a
contencios administrativ şi fiscal, CurŃii de Apel Braşov — SecŃia
de contencios administrativ şi fiscal şi, respectiv, CurŃii de Apel
Craiova — SecŃia contencios administrativ şi fiscal,
constatându-se că soluŃia legislativă potrivit căreia încheierea
prevăzută de art.24 alin.(3) din Legea nr.554/2004 este „definitivă” este neconstituŃională.
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Sinteza recursurilor în interesul legii
soluŃionate în perioada iulie – decembrie 2015
Judecător RODICA SAVU,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios
În perioada iulie – decembrie 2015, Completul competent să judece recursul în interesul legii din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi
JustiŃie a soluŃionat un număr de 12 recursuri în interesul legii, toate fiind admise.
Cele 12 decizii pronunŃate în perioada ianuarie - iunie 2015
de către Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – Completul competent să judece recursul în interesul legii, sunt următoarele:
Decizia nr. 15 din 21.09.2015 pronunŃată în dosarul nr.
10/2015, prin care s-a stabilit, în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 348 din Codul penal, că: "Fapta unei persoane care
exercită activităŃi specifice profesiei de avocat în cadrul unor
entităŃi care nu fac parte din formele de organizare profesională
recunoscute de Legea nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, constituie infracŃiunea de exercitare fără drept a
unei profesii sau activităŃi prevăzută de art. 348 Cod penal."
În considerente s-a reŃinut, în esenŃă, că potrivit art. 348 din
Codul penal, constituie infracŃiune "exercitarea, fără drept, a
unei profesii sau activităŃi pentru care legea cere autorizaŃie ori
exercitarea acestora în alte condiŃii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se
sancŃionează potrivit legii penale".
Textul de lege are corespondent în legislaŃia penală anterioară în cuprinsul art. 281 din Codul penal şi nu a suferit modificări de natură a influenŃa problema de drept ce constituie
obiectul recursului în interesul legii.
Din economia normelor de incriminare sus-menŃionate rezultă că pentru a fi întrunită latura obiectivă a infracŃiunii este
necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinŃe:
- profesia sau activitatea pentru care legea cere autorizaŃie
să fie exercitată fără drept sau în alte condiŃii decât cele legale;
- legea specială să prevadă expres că săvârşirea unei astfel
de fapte (exercitarea fără drept a acelei profesii) se sancŃionează potrivit legii penale.
Reglementarea art. 348 din Codul penal are caracterul unei
norme cadru ("norme în alb"), întrucât nu indică profesiile sau
activităŃile a căror exercitare fără drept, sau în alte condiŃii decât
cele legale, constituie infracŃiune; aceste profesii sau activităŃi
sunt reglementate prin legi speciale extrapenale care, stabilind
pentru fiecare în parte condiŃiile şi limitele de exercitare, completează în acest fel prevederile-cadru ale art. 348 din Codul penal.
În acest sens s-a reŃinut că art. 26 din Legea nr. 51/1995,
republicată, cu modificările ulterioare, stipulează că: "Exercita-
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rea oricărei activităŃi de asistenŃă juridică specifică profesiei de
avocat şi prevăzută la art. 3 de către o persoană fizică sau juridică ce nu are calitatea de avocat înscris într-un barou şi pe
tabloul avocaŃilor acelui barou constituie infracŃiune şi se pedepseşte potrivit legii penale."
În ce priveşte verificarea îndeplinirii condiŃiei exercitării "fără
drept" a profesiei de avocat, aceasta presupune analiza modului
în care sunt reglementate organizarea şi exercitarea profesiei
de avocat în România.
Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
reglementează forme unice şi exclusive de organizare profesională a avocaŃilor în România, în sensul că această profesie
poate fi exercitată numai de avocaŃi înscrişi în barou (existând şi
funcŃionând câte un singur barou în fiecare judeŃ), component
din Uniunea NaŃională a Barourilor din România (U.N.B.R.), ca
unică structură naŃională a ordinului profesional al avocaŃilor din
România [a se vedea art. 1 alin. (2), art. 10 alin. (2) şi art. 60
alin. (1) din lege].
Mai mult, deşi acest lucru era de domeniul evidenŃei, prin
Legea nr. 255/2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.
51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat,
s-a interzis în mod expres constituirea şi funcŃionarea de barouri
în afara U.N.B.R., sub sancŃiunea nulităŃii de drept a actelor de
constituire şi de înregistrare a acestora [a se vedea art. 1 alin.
(3) din Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare].
Totodată, art. 82 alin. (1) şi (2) din aceeaşi lege (devenit art.
113 după republicarea legii) statuează că "la data intrării în vigoare a legii persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinŃate prin
hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităŃi de consultanŃă,
reprezentare sau asistenŃă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităŃi
constituie infracŃiune şi se pedepseşte potrivit legii penale."
De asemenea, de la aceeaşi dată "încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicŃional prin
care au fost recunoscute ori încuviinŃate activităŃi de consultanŃă, reprezentare şi asistenŃă juridică contrare dispoziŃiilor prezentei legi".

Chestiunea referitoare la modul de exercitare a profesiei de
avocat în România a format obiectul analizei CurŃii ConstituŃionale, a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, precum şi a CurŃii
Europene a Drepturilor Omului.
Prin urmare, apare ca fiind evident faptul că singura modalitate legală de exercitare a profesiei de avocat este cea prevăzută de Legea nr. 51/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
şi este condiŃionată de înscrierea în tabloul unui barou component al Uniunii NaŃionale a Barourilor din România, formă de
organizare profesională unică şi exclusivă.
Această condiŃie nu este îndeplinită în cazul persoanelor care exercită activităŃi specifice profesiei de avocat în cadrul unor
entităŃi paralele cu cele care fiinŃează în mod legal şi sunt succesoare în drepturi ale celor existente anterior, chiar dacă aceste entităŃi ar utiliza, contrar dispoziŃiilor legale exprese, denumiri
identice.
Simpla invocare a dispoziŃiilor Legii nr. 51/1995, republicată,
cu modificările ulterioare, în deciziile emise de aceste entităŃi,
nu poate să conducă la concluzia dobândirii calităŃii de avocat în
mod legal, în condiŃiile în care emitentul nu are abilitatea conferită de lege de a organiza examenul de accedere în profesia de
avocat, fiind în realitate doar o structură paralelă înfiinŃată pentru eludarea dispoziŃiilor Legii nr. 51/1995, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 255/2004.
Într-o asemenea ipoteză, este îndeplinită cerinŃa exercitării
"fără drept" a activităŃilor specifice profesiei de avocat, esenŃială
pentru existenŃa laturii obiective a infracŃiunii prevăzute de art.
348 din Codul penal.
Sub aspectul laturii subiective, infracŃiunea de exercitare fără drept a unei profesii se comite cu intenŃie directă (când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui prin
săvârşirea faptei) sau indirectă (când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale şi, deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea
producerii lui).
Or, aşa cum s-a arătat, Legea nr. 51/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, reglementează în mod explicit condiŃiile
pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a profesa
avocatura în România, iar prin modificările aduse odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 a fost instituită în mod expres interdicŃia de a se constitui şi de a funcŃiona barouri în
afara Uniunii NaŃionale a Barourilor din România, cu referire, de
asemenea, explicită la activităŃile desfăşurate anterior intrării în
vigoare a legii, a căror continuare după această dată "constituie
infracŃiune şi se pedepseşte potrivit legii penale".
Prin urmare, persoanele care exercită activităŃi specifice
profesiei de avocat în cadrul unor barouri paralele cu cele care
fiinŃează în temeiul legii, indiferent dacă acestea au fost/vor fi
(fost) constituite după intrarea în vigoare a Legii nr. 255/2004 ori
au existat şi anterior, dar şi-au continuat activitatea ulterior
acestei date, au reprezentarea subiectivă a faptului că acŃionează dincolo de cadrul legal în vigoare, căci acesta are suficientă precizie şi claritate pentru a permite destinatarilor ei să îl
înŃeleagă şi să-şi conformeze conduita dispoziŃiilor sale, fiind
astfel exclusă posibilitatea invocării erorii, ca o cauză de neimputabilitate prevăzută de art. 30 din Codul penal.
Cu alte cuvinte, latura subiectivă a infracŃiunii analizate se
află în strânsă legătură cu latura ei obiectivă, mai precis cu cerinŃa esenŃială a exercitării "fără drept" a activităŃilor specifice

profesiei de avocat, a cărei îndeplinire conduce la concluzia că
o persoană aflată într-o asemenea situaŃie acŃionează cu intenŃia de a leza valorile sociale ocrotite prin norma juridică incriminatoare, urmând ca organele judiciare să analizeze în concreto
vinovăŃia fiecărei persoane cercetate pentru săvârşirea acestei
infracŃiuni.
În considerarea celor expuse, în interpretarea şi aplicarea
unitară a dispoziŃiilor art. 348 din Codul penal, fapta unei persoane care exercită activităŃi specifice profesiei de avocat în
cadrul unor entităŃi care nu fac parte din formele de organizare
profesională recunoscute de Legea nr. 51/1995, republicată, cu
modificările ulterioare, constituie infracŃiunea de exercitare fără
drept a unei profesii sau activităŃi prevăzută de art. 348 din Codul penal.
Decizia nr. 16/21.09.2015 pronunŃată în dosarul nr.
11/2015
Prin Decizia nr. 16/21.09.2015 a fost admis recursul în interesul legii formulat de, Avocatul Poporului şi, în consecinŃă, s-a
stabilit că:
“În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 47
alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv a prevederilor art. 59 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, noŃiunea de "nevăzător" se referă
exclusiv la cecitatea absolute”.
Argumentele care au stat la baza acestei decizii au fost în
esenŃă următoarele:
Pentru dezlegarea problemei de drept ce formează obiectul
recursului în interesul legii este necesar, în prealabil, a se stabili
contextul legal al acestor norme şi domeniul lor de reglem.
Stabilind cadrul normative aplicabil Completul competent să
soluŃioneze recursurile în interesul legii a reŃinut că Legea nr.
448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
(însoŃită de legislaŃia secundară adoptată pentru organizarea
aplicării legii - Ordinul nr. 762/1.992/2007), reprezintă dreptul
comun pentru încadrarea unei persoane în categoria celor cu
handicap mediu, accentuat sau grav, însă Legea nr. 19/2000
sau, ulterior, Legea nr. 263/2010 (legi speciale) conŃine o normă
derogatorie pentru categoria nevăzătorilor, persoane care, potrivit dreptului comun sau în contextul Legii nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încadrează
în noŃiunea de handicap grav.
Aşa fiind, în domeniul de aplicare a legii speciale, pentru delimitarea noŃiunii de "nevăzători" prevăzute de art. 47 alin. (2)
din Legea nr. 19/2000 şi art. 59 din Legea nr. 263/2010 de categoria celor cu handicap (vizual) mediu, accentuat şi grav la
care se referă dispoziŃiile art. 47 alin. (1) din Legea nr. 19/2000
şi, respectiv, art. 58 din Legea nr. 263/2010, instanŃele de judecată erau Ńinute a face aplicarea regulilor de interpretare a normelor juridice, între care principiul de interpretare specialia
generalibus derogant şi, totodată, să observe dispoziŃiile de
elaborare a actelor normative, în special, prevederile art. 16
alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform cărora este interzis
paralelismul legislativ.
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Or, în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 47 alin. (2)
din Legea nr. 19/2000 şi, ulterior, celor ale art. 59 din Legea nr.
263/2010, regulile anterior menŃionate nu permiteau a se asimila noŃiunii de "nevăzător" - căreia legiuitorul îi consacră o normă
specială - şi categoria persoanelor a căror deficienŃă vizuală
conduce la încadrarea lor în categoria persoanelor cu handicap
(vizual) grav şi, cu atât mai puŃin, a categoriei celor cu handicap
(vizual) accentuat, având în vedere că acestora (ca şi celor cu
handicap mediu) legea le stabileşte un alt regim de facilităŃi în
vederea dobândirii dreptului la pensie pentru limită de vârstă.
Pe de altă parte, o normă juridică nu poate fi interpretată
decât în sensul aplicării ei, iar nu în acela de a nu produce niciun efect, pentru că, în caz contrar, s-ar nega însăşi funcŃia pozitivă a dreptului; procedând în sensul anterior menŃionat,
instanŃele au lăsat fără aplicare dispoziŃiile art. 47 alin. (1) lit. a)
şi b) din Legea nr. 19/2000 şi, respectiv, pe cele ale art. 58 lit. a)
şi b) din Legea nr. 263/2010, pentru categoria asiguraŃilor al
căror grad de handicap vizual atrage includerea lor în una dintre
aceste categorii juridice, aplicându-le şi acestora norma edictată
exclusiv pentru situaŃia nevăzătorilor.
În plus, au fost ignorate şi alte reguli de interpretare a normelor juridice.
Astfel, normele de excepŃie sunt de strictă interpretare şi
aplicare - exceptio est strictissimae interpretationis; prin urmare,
sfera lor de aplicare nu poate fi extinsă la alte situaŃii decât la
cele strict avute în vedere de legiuitor la adoptarea lor. Cu încălcarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus s-a făcut o distincŃie nejustificată între cei cu handicap
vizual (grav şi accentuat) şi persoanele cu un alt tip de handicap
(fizic, mental, auditiv etc.), susceptibil, de asemenea, de aceeaşi gradare (mediu, accentuat şi grav), în condiŃiile legii,
substituindu-se reglementarea din art. 47 alin. (1) lit. a) şi b) din
Legea nr. 19/2000 şi, respectiv, art. 58 lit. a) şi b) din Legea nr.
263/2010 cu cea prevăzută de art. 47 alin. (2) din Legea nr.
19/2000 sau, ulterior, de art. 59 din Legea nr. 263/2010.
Decizia nr. 17 din 05.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
14 /2015
Prin decizia menŃionată a fost admis recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi, în consecinŃă s-a stabilit în
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 19 din Codul
de procedură penală că:
“În cauzele penale având ca obiect infracŃiunile de evaziune
fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005, instanŃa, soluŃionând
acŃiunea civilă, dispune obligarea inculpatului condamnat pentru
săvârşirea acestor infracŃiuni la plata sumelor reprezentând
obligaŃia fiscală principală datorată şi la plata sumelor reprezentând obligaŃiile fiscale accesorii datorate, în condiŃiile Codului de
procedură fiscal”.
În privinŃa dispoziŃiilor legale supuse interpretării şi aplicării
unitare, Înalta Curte – Completul competent să soluŃioneze recursurile în interesul legii a constatat că, de principiu, generalitatea formulării unui text de lege conduce la generalitatea aplicării
lui, însă trebuie avute în vedere circumstanŃele concrete ale
cauzelor finalizate prin hotărâri judecătoreşti definitive, anexate
cererii:
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- inculpaŃii au fost condamnaŃi pentru săvârşirea unor infracŃiuni de evaziune fiscală prevăzute în Legea nr. 241/2005;
- din chiar titulatura legii rezultă că aceasta are ca domeniu
de reglementare prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, iar
art. 2 din lege prescrie semnificaŃia unor termeni şi expresii, cu
trimitere explicită la Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală,
respectiv la formularele tipizate cu regim special utilizate în
domeniul fiscal;
- în aceste cauze, statul român, reprezentat prin AgenŃia
NaŃională de Administrare Fiscală, a avut calitatea de parte
vătămată, respectiv parte civilă, în considerarea unui raport
juridic de natură fiscală;
- instanŃele au obligat inculpaŃii la plata sumelor reprezentând
prejudiciu adus bugetului consolidat al statului, recunoscând astfel, pe de o parte, dreptul statului de a institui un sistem de impunere care să-i asigure veniturile publice necesare îndeplinirii
funcŃiilor sale, iar, pe de altă parte, obligaŃia contribuabilului de a
plăti impozite, taxe, contribuŃii şi alte sume la acest buget.
Din perspectiva regulii de interpretare logică specialia
generalibus derogant - legea specială derogă de la legea generală - se apreciază că dispoziŃiile art. 19 din Codul de procedură
penală au caracter de lege generală.
Concomitent, Legea nr. 241/2005 are caracterul unei legi
penale speciale, după criteriul conŃinutului şi al sferei de incidenŃă (prescrie condiŃiile în care o faptă constituie infracŃiune,
precum şi pedeapsa ce se aplică), conŃinând norme de drept
substanŃial, dar şi norme de procedură cu caracter special.
Chiar şi în situaŃia în care Legea nr. 241/2005 nu ar fi făcut
trimitere explicită la dispoziŃiile Codului de procedură fiscală nu
se poate ignora faptul că dispoziŃiile acestei legi se integrează
organic sistemului legislaŃiei în materie fiscală, scop în care
această lege trebuie corelată cu actele normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, astfel cum
prevăd dispoziŃiile art. 13 lit. a) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Or, cele mai importante legi în materie fiscală cu care Legea
nr. 241/2005 se află în conexiune sunt Codul fiscal şi Codul de
procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, acte
normative care guvernează modul de definire, stabilire şi administrare a creanŃelor fiscale.
Existând posibilitatea alăturării acŃiunilor penale şi civile în
faŃa instanŃei penale în temeiul unei dispoziŃii legale exprese, cu
caracter special, instanŃa va putea aplica regulile de fond specifice fiecăreia dintre cele două răspunderi.
Art. 21 alin. (1) din Codul de procedură fiscală defineşte
creanŃa fiscală ca fiind drepturile patrimoniale care, potrivit legii,
rezultă din raporturile de drept material fiscal, iar în alin. (2) al
aceluiaşi articol se prevede că
"Din raporturile de drept prevăzute la alin. (1) rezultă atât
conŃinutul, cât şi cuantumul creanŃelor fiscale, reprezentând
drepturi determinate constând în:
a) dreptul la perceperea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi
a altor sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat, dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată,
dreptul la restituirea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor
sume care constituie venituri ale bugetului general consolidat,
potrivit alin. (4), denumite creanŃe fiscale principale;

b) dreptul la perceperea dobânzilor, penalităŃilor de întârziere sau majorărilor de întârziere, după caz, în condiŃiile legii,
denumite creanŃe fiscale accesorii."
Pornind de la definiŃia dată creanŃelor fiscale principale prin
art. 21 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, în cazul
infracŃiunilor de evaziune fiscală inculpaŃii vor fi obligaŃi la suportarea prejudiciului constând în echivalentul cuantumului creanŃelor fiscale principale deŃinute de stat, calificând astfel raportul
juridic născut între plătitorul taxei şi beneficiarul acesteia ca un
raport juridic de drept fiscal, reglementat de prevederile Codului
fiscal şi ale Codului de procedură fiscală, dar şi la plata creanŃelor fiscale accesorii, astfel cum sunt definite de art. 21 alin. (2)
lit. b) din Codul de procedură fiscală, având în vedere că dreptul
la perceperea acestor creanŃe, constând în dobânzi, penalităŃi
de întârziere sau majorări de întârziere, după caz, în condiŃiile
legii, intră, de asemenea, în conŃinutul raportului juridic de drept
fiscal, cuantumul acestora fiind stabilit de Codul de procedură
fiscală.
În art. 119 alin. (1) din Codul de procedură fiscală se prevede că, "pentru neachitarea la termenul de scadenŃă de către
debitor a obligaŃiilor de plată, se datorează după acest termen
dobânzi şi penalităŃi de întârziere."
Art. 120 alin. (1) din Codul de procedură fiscală stabileşte că
dobânzile reprezintă "echivalentul prejudiciului creat titularului
creanŃei fiscale ca urmare a neachitării de către debitor a obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv", iar
dispoziŃiile art. 1201 alin. (1) din Codul de procedură fiscală
prevăd că acestea reprezintă "sancŃiunea pentru neîndeplinirea
obligaŃiilor de plată la scadenŃă şi se calculează pentru fiecare zi
de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de
scadenŃă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv".
Rezultă, aşadar, că obligaŃiile de plată accesorii au un caracter prestabilit, atât în privinŃa semnificaŃiei pe care acestea o
au în contextul raportului juridic de drept fiscal, cât şi în privinŃa
modalităŃii de calcul al sumelor în care se materializează.
Totodată, astfel cum rezultă din chiar denumirea dată lor de
legiuitor, obligaŃiile fiscale accesorii au aceeaşi natură juridică
cu aceea a obligaŃiilor fiscale principale, respectiv a impozitelor,
taxelor, contribuŃiilor şi altor sume datorate bugetului general
consolidat, neputând fi ignorate la momentul cuantificării prejudiciului de către instanŃa penală.
Această concluzie reprezintă o aplicaŃie a principiului
accesorium sequitur principale.
Natura juridică distinctă a dobânzii legale prevăzută pentru
raporturile de drept privat faŃă de dobânda accesorie creanŃelor
fiscale a fost subliniată în literatura de specialitate, precizânduse că, deşi dobânda din dreptul privat are câmp de aplicare în
materia răspunderii civile delictuale, dobânda accesorie creanŃelor fiscale este o sancŃiune specifică dreptului public, aplicabilă în cadrul răspunderii de drept financiar, fiind o veritabilă
sancŃiune cu caracter fiscal, impusă în mod unilateral prin norme juridice imperative14.
Tot în cadrul argumentelor ce rezultă din aplicarea principiuC. Roşu, A. Fanu-Moca, "Unele consideraŃii în legătură cu dobânzile. CreanŃele fiscale accesorii", Dreptul nr. 6/2004, p. 68.
14

lui raportului dintre legea generală şi cea specială ar trebui
amintite prevederile art. 1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, dar şi ale art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ.
DispoziŃiile art. 1 alin. (1) din Codul de procedură fiscală,
prevăd că:
"(1) Prezentul cod reglementează drepturile şi obligaŃiile
părŃilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat şi bugetelor locale,
prevăzute de Codul fiscal."
Conform art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ:
"(2) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor
sume datorate bugetului general consolidat."
Codul fiscal, la care art. 1 alin. (1) din Codul de procedură
fiscală face trimitere expresă, prevede în art. 1 alin. (3) că:
"În materie fiscală, dispoziŃiile prezentului cod prevalează
asupra oricăror prevederi din alte acte normative, în caz de
conflict între acestea aplicându-se dispoziŃiile Codului fiscal."
Art. 2 din Codul de procedură fiscală intitulat "Raportul Codului de procedură fiscală cu alte acte normative" prevede:
Administrarea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor
sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute la art. 1,
se îndeplineşte potrivit dispoziŃiilor Codului de procedură fiscală,
ale Codului fiscal, precum şi ale altor reglementări date în aplicarea acestora.
Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru
administrarea impozitelor, taxelor, contribuŃiilor şi a altor sume
datorate bugetului general consolidat."
Aşadar, în conformitate cu dispoziŃiile legale susmenŃionate, în orice litigii referitoare la valorificarea creanŃelor
fiscale principale şi accesorii de către creditor, astfel cum acesta
este definit de art. 25 din Codul de procedură fiscală, se aplică
prevederile Codului fiscal şi ale Codului de procedură fiscală.
În consecinŃă, împrejurarea că unele componente ale administrării creanŃelor fiscale, precum stabilirea şi verificarea contribuŃiilor la bugetul general consolidat, se realizează în cadrul
unei proceduri judiciare penale nu este de natură a determina,
sub aspectele analizate, aplicarea altor acte normative (OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2000 şi OrdonanŃa Guvernului nr.
13/2011), deoarece, în considerarea naturii juridice a raporturilor deduse judecăŃii, atât din punct de vedere formal, cât şi substanŃial, completarea Codului fiscal şi a Codului de procedură
fiscală cu aceste acte normative nu este posibilă.
Pentru toate aceste considerente, având în vedere relaŃia
dintre creanŃele fiscale principale (impozite, taxe şi alte contribuŃii datorate bugetului general consolidat) şi cele accesorii (dobânzi, penalităŃi şi, după caz, majorări de întârziere), dar şi
natura juridică a raportului dedus judecăŃii, în soluŃionarea laturii
civile a cauzei penale, instanŃele urmează a acorda despăgubiri
pentru prejudiciul cauzat reprezentând exclusiv accesoriile fiscale ale creanŃei fiscale principale, şi nu dobânda legală caracteristică raporturilor juridice de drept privat prevăzută de
OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2000, respectiv OrdonanŃa Guvernului nr. 13/2011.
Cu privire la momentul de la care încep să curgă dobânzile
aferente sumelor constatate cu titlu de prejudiciu, potrivit dispoziŃiilor art. 111 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, "creanŃele fiscale sunt scadente la expirarea termenelor prevăzute de
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Codul fiscal sau de alte legi care le reglementează", iar în conformitate cu textul art. 141 alin. (2) din Codul de procedură fiscală "titlul de creanŃă devine titlu executoriu la data la care
creanŃa fiscală este scadentă prin expirarea termenului de plată
prevăzut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod
prevăzut de lege".
În literatura de specialitate s-a afirmat că raŃiunea acestei
particularităŃi a titlului de creanŃă fiscală constă în necesitatea
realizării veniturilor bugetului de stat la termenele şi în cuantumurile stabilite de lege, avându-se primordial în vedere destinaŃia acestor sume şi faptul că beneficiarul lor este întreaga
societate, fiind vorba, prin urmare, de un interes public15.
Astfel, în raport de aceste prevederi, se poate considera că
obligaŃia de plată a taxelor şi impozitelor se naşte la data realizării activităŃii, încasării venitului supus impozitării şi devine
scadentă la termenul prevăzut de lege, moment de la care autoritatea fiscală are dreptul de a percepe accesoriile creanŃei fiscale. Ca atare, stabilirea momentului naşterii acestor obligaŃii de
plată ca fiind situat la finalul procedurii judiciare (după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare) reprezintă o soluŃie
eronată, deoarece presupune acoperirea doar parŃială a prejudiciului cauzat creditorului fiscal prin întârzierea plăŃii obligaŃiilor
fiscale principale, cu excluderea perioadei cuprinse între data la
care acestea au devenit scadente şi data rămânerii definitive a
hotărârii de condamnare şi cu consecinŃa exonerării parŃiale şi
nejustificate a debitorului de plata unor daune-interese moratorii
şi a penalităŃilor de întârziere.
Decizia nr. 18 din 05.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
7/2015
Prin această decizie a fost admis recursul în interesul legii
formulat de Avocatul Poporului stabilindu-se în interpretarea şi
aplicarea art. 3 alin. (1) lit. p) şi art. 19 alin. (1) din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, că:
“Perioada în care o persoană a fost ucenic cu plată şi a urmat cursurile unei şcoli profesionale:
1. anterior datei de 1 ianuarie 1949 va fi considerată stagiu
de cotizare dacă ucenicii au primit salariu ori au cotizat la fostele case de asigurări sociale;
2. între 1 ianuarie 1949 şi 1 ianuarie 1954 va fi considerată
vechime în muncă, indiferent dacă în privinŃa ucenicilor a existat
obligaŃia virării contribuŃiilor la fostele case de asigurări sociale,
dar va reprezenta stagiu de cotizare numai în măsura în care sa cotizat la fostele case de asigurări sociale;
3. după 1 ianuarie 1954 şi până la 1 aprilie 2001 va fi considerată stagiu de cotizare şi vechime în muncă perioada practicii
în producŃie”.
Făcând o prezentare a textelor de lege incidente, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – Completul competent să soluŃioneze
recursurile în interesul legii, a concluzionat după cum urmează:
- că ucenicia se realiza prin două modalităŃi:
a) pregătirea în şcoli profesionale şi ateliere;
b) lucrând deja în producŃie, sub conducerea unor persoane calificate;
Adrian Fanu-Moca - Contenciosul fiscal, ediŃia a 2-a, Editura C.H. Beck, 2013,
p. 152.
15
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- că asigurările sociale sunt extinse asupra tuturor angajaŃilor, iar neplata acestora nu privează angajatul de drepturile de
asigurări sociale.
Prin urmare, persoanele care erau angajate şi învăŃau o
meserie ca ucenic, în perioada angajării datorau contribuŃii la
asigurările sociale.
Această formă a uceniciei s-a numit, prin adoptarea Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 981/1967, ucenicie la locul de muncă, astfel cum rezultă din încadrarea dată de art. 2 al acestui act
normativ.
Actele normative succesive, Legea nr. 27/1966, prin art. 39
alin. (1), şi Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, prin
art. 30 alin. (1) lit. a), stabileau că ucenicia la locul de muncă se
include în calculul vechimii în muncă, tocmai pe ideea
contributivităŃii angajatului ucenic la fostele asigurări sociale sau
la casele de pensii preluate de stat în perioada de referinŃă.
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - Completul competent să
judece recursul în interesul legii a observat că, deşi problema
uceniciei la locul de muncă, din perspectiva considerării perioadei de ucenicie la calculul vechimii în muncă, nu face obiectul
acestui recurs în interesul legii, distincŃia şi delimitarea statutului
ucenicului la locul de muncă este necesară pentru analiza statutului şi efectelor juridice în planul asigurărilor sociale referitoare
la cealaltă categorie de ucenici.
În privinŃa uceniciei prin pregătirea în şcoli profesionale şi
ateliere, Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 252/1967 prevedea
în art. 32 lit. b) că "nu se consideră vechime în muncă timpul
servit ca ucenic, practicant sau elev al unei şcoli profesionale,
cu excepŃia celor prevăzuŃi la art. 30 alin. (1) lit. h) şi a celor
care fac dovada că în această perioadă au primit salariu ori au
cotizat la fostele case de asigurări sociale până la 1 ianuarie
1949".
Coroborând textele de lege şi într-o interpretare gramaticală, restrictivă şi teleologică, rezultă că ucenicia celor care şi-au
făcut pregătirea în şcoli profesionale se consideră vechime în
muncă numai dacă:
- cu privire la ucenicia anterioară datei de 1 ianuarie 1949
au cotizat benevol la fostele case de asigurări sociale;
- ulterior datei de 1 ianuarie 1949 au lucrat ca practicanŃi în
atelierele şcolilor profesionale gradul II sau ale liceelor industriale, după absolvirea acestora.
Prin urmare, în privinŃa celor care şi-au făcut stagiul de ucenicie anterior datei de 1 ianuarie 1949 rămâne aplicabil principiul contributivităŃii [Legea nr. 55/1933 pentru unificarea
asigurărilor sociale pe întreg teritoriul naŃional (Legea IoaniŃescu) a introdus principiul contributivităŃii precum şi pe cel al solidarităŃii], deoarece aceştia fie au făcut ucenicie la locul de
muncă, primind şi salariu, ca angajaŃi, fie au făcut dovada că au
cotizat la fostele case de asigurări sociale. Aşadar, sub rezerva
îndeplinirii cerinŃei legale, ucenicia în această perioadă va fi
avută în vedere atât la calculul vechimii în muncă, cât şi la durata stagiului de cotizare.
Cât priveşte ucenicii care au lucrat ca practicanŃi în atelierele şcolilor profesionale gradul II sau ale liceelor industriale, după
absolvirea acestora, potrivit art. 30 alin. (1) lit. h) din Hotărârea
Consiliului de Miniştri nr. 252/1967, mutatis mutandis, actul
normativ recunoaşte acestora ucenicia ca vechime în muncă.

Rămâne de văzut dacă vechea dispoziŃie legală rămâne
concordantă principiului anterior arătat al Legii nr. 263/2010, cu
modificările şi completările ulterioare, al contributivităŃii, pentru
această categorie de ucenici. De aceea, urmează a fi avute în
vedere reglementările vremii, acte normative prin care se fixau
drepturile şi obligaŃiile ucenicilor şcolilor profesionale.
Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.036/1950
pentru fixarea drepturilor ucenicilor şcolilor profesionale, potrivit
interpretării date art. 3, ucenicii din anii II şi III făceau practică în
producŃie în întreprinderi. Întreprinderile în care ucenicii făceau
practică în producŃie depuneau în contul şcolilor profesionale
contravaloarea muncii prestate de către aceştia, sume din care
şcolile alocau lunar cote procentuale ucenicilor, în funcŃie de
industrie. Acelaşi drepturi le aveau, potrivit art. 8 şi 9, şi ucenicii
din sectorul cooperatist sau din sectorul particular.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 4.161/1953 privind
stabilirea contribuŃiei pentru Asigurările Sociale de Stat, în conformitate cu art. 6 lit. b) şi art. 7, asupra sumelor plătite de întreprinderi elevilor şcolilor profesionale pe timpul cât aceştia
făceau practică în producŃie sau în sectorul particular se datora
contribuŃia pentru asigurările sociale.
ObligaŃia de plată a contribuŃiilor la asigurările sociale asupra sumelor primite de ucenici, elevi ai unei şcoli profesionale,
indiferent de forma în care aceştia realizau veniturile, a fost
menŃinută şi prin art. 1 alin. (1) din Decretul nr. 389/1972 cu
privire la contribuŃia pentru asigurările sociale de stat, care a
succedat Hotărârii Consiliului de Miniştri nr. 4.161/1953, decret
rămas în vigoare până la 1 aprilie 2001, când a intrat în vigoare
Legea nr. 19/2000.
Rezultă, faŃă de această expunere, că începând cu 1 ianuarie 1954, data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului de Miniştri
nr. 4.161/1953 privind stabilirea contribuŃiei pentru Asigurările
Sociale de Stat, regula contributivităŃii, potrivit căreia perioadele
contributive se includ în stagiul de cotizare, se aplică în privinŃa
ucenicilor cu plată care au urmat cursurile unei şcoli profesionale.
Însă, perioada 1 ianuarie 1949-1 ianuarie 1954, în privinŃa
ucenicilor care au urmat cursurile unei şcoli profesionale, nu a
existat un act normativ care să fi reglementat obligaŃia acestora,
ori a instituŃiilor de stat, cooperatiste ori particulare în care lucrau, de a plăti contribuŃii la fostele case de asigurări, chiar şi
numai pentru perioada practicii în producŃie.
Prin urmare, potrivit principiului tempus regit actum, pentru
acest interval de timp nu se poate considera activitatea celor
două acte normative menŃionate anterior, iar ucenicia desfăşurată în această perioadă va reprezenta stagiu de cotizare în
sensul actualei legi a pensiilor numai dacă achitarea contribuŃiilor va putea fi dovedită de petiŃionar.
Cu toate acestea, durata uceniciei celor care şi-au dobândit
pregătirea profesională în şcoli profesionale în perioada 1 ianuarie 1949-1 ianuarie 1954 reprezintă vechime în muncă, de
vreme ce art. 32 lit. b) din Decretul nr. 252/1967 interpretat per
a contrario, a stabilit acest lucru.
Această dispoziŃie permite foştilor ucenici valorificarea uceniciei făcute în această perioadă pentru calculul vechimii în
muncă independent de prevederile art. 3 alin. 1 lit. p) şi art. 19
alin. (1) din Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările
ulterioare, care definesc stagiul de cotizare. În acest context

reamintim şi că ucenicia nu face parte din categoria perioadelor
necontributive asimilate stagiului de cotizare.
De precizat că prin dispoziŃiile art. 209 din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii (forma în vigoare în anul 2003) se reglementează fără echivoc statutul ucenicului, dar şi faptul că
acesta beneficiază de dispoziŃiile aplicabile celorlalŃi salariaŃi, în
măsura în care ele nu sunt contrare celor specifice statutului
său.
Decizia nr. 19 din 05.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
12 /2015
Prin decizia nr. 19 din 05.10.2015 a fost admis recursul în
interesul legii exercitat de Colegiul de conducere al CurŃii de
Apel ConstanŃa şi Colegiul de conducere al CurŃii de Apel Suceava, stabilindu-se în interpretarea şi aplicarea prevederilor art.
1.050-1.053 din Codul de procedură civilă şi art. 56, art. 76 şi
art. 82 din Legea nr. 71/2011 “că procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedură
civilă nu este aplicabilă în privinŃa posesiilor începute anterior
intrării în vigoare a Codului civil”.
S-a reŃinut că în ceea ce priveşte dezlegarea problemei de
drept care a determinat jurisprudenŃă neunitară, Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie - Completul competent să soluŃioneze recursul în interesul legii consideră că procedura specială reglementată de prevederile art. 1.050-1.053 din Codul de procedură
civilă este aplicabilă numai uzucapiunilor guvernate de Codul
civil.
Astfel, în cazul în care posesia a început anterior intrării în
vigoare a Codului civil, iar acŃiunea este introdusă după intrarea
în vigoare a Codului de procedură civilă, sub aspect material,
sunt aplicabile normele de drept în vigoare la data începerii
posesiei, iar, sub aspect procedural, se aplică dispoziŃiile generale şi cele vizând procedura contencioasă din Codul de procedură civilă.
Primul argument în susŃinerea acestei soluŃii decurge din
prevederile art. 82 alin. (1) din Legea nr. 71/2011. În acord cu
principiul de drept tranzitoriu al neretroactivităŃii legii noi în materie de prescripŃie, acest text legal prevede că: "(1) DispoziŃiile
art. 930-934 din Codul civil referitoare la uzucapiunea imobiliară
se aplică numai în cazurile în care posesia a început după data
intrării în vigoare a acestuia. Pentru cazurile în care posesia a
început înainte de această dată sunt aplicabile dispoziŃiile referitoare la uzucapiune în vigoare la data începerii posesiei. Cu
privire la imobilele pentru care, la data începerii posesiei, înainte
de intrarea în vigoare a Codului civil, nu erau deschise cărŃi
funciare, rămân aplicabile dispoziŃiile în materie de uzucapiune
din Codul civil din 1864".
La adoptarea acestei soluŃii s-a Ńinut seama, aşa cum era firesc, de faptul că circumstanŃele istorice şi evoluŃia legislativă
au determinat coexistenŃa pe teritoriul Ńării noastre a mai multor
sisteme de publicitate imobiliară, ceea ce a influenŃat şi reglementarea diferită a instituŃiei uzucapiunii.
Codul civil de la 1864 reglementează două feluri de uzucapiune: uzucapiunea de 30 de ani (art. 1890) şi uzucapiunea de
10 până la 20 de ani, numită şi uzucapiunea prescurtată (art.
1895).
Cele două forme de uzucapiune presupun îndeplinirea unor
condiŃii specifice, dintre care unele sunt comune (să existe o
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posesie utilă, posesia să fie exercitată neîntrerupt în tot timpul
fixat de lege, iar îndeplinirea prescripŃiei achizitive să fie invocată de posesor, fie pe cale de acŃiune, fie pe cale de excepŃie),
iar altele se cer a fi întrunite numai în cazul uzucapiunii de 10
până la 20 de ani (să existe un just titlu, iar posesorul să fie de
bună-credinŃă).
În mod unanim, atât practica judiciară, cât şi jurisprudenŃa
recunosc caracterul retroactiv al uzucapiunii, în special în ceea
ce priveşte dobândirea dreptului de proprietate de către posesor, respectiv stingerea acestui drept în ceea ce îl priveşte pe
adevăratul proprietar.
Dobândirea de către posesor a dreptului exercitat asupra
imobilului în cauză are loc nu de la data împlinirii termenului de
prescripŃie, nici de la data pronunŃării hotărârii judecătoreşti, ci
retroactiv, din ziua începerii cursului prescripŃiei achizitive, altfel
spus, din momentul intrării efective în posesia bunului.
Pornind de la principiul retroactivităŃii efectelor uzucapiunii
(coborând în timp până la data la care aceasta a început) şi de
la regula de aplicabilitate generală potrivit căreia verificarea
îndeplinirii condiŃiilor uzucapiunii se supune normelor juridice în
vigoare la data la care posesorul a început să prescrie achizitiv,
în doctrină, s-a mai susŃinut că momentul la care trebuie să fie
raportată data intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996 nu este acela
al introducerii acŃiunii având ca obiect constatarea împlinirii
uzucapiunii şi a producerii efectelor sale, ci cel al începerii, respectiv al împlinirii termenului de prescripŃie achizitivă.
Astfel, în teritoriile de carte funciară, pentru uzucapiunile începute şi împlinite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 7/1996,
sunt aplicabile dispoziŃiile Decretului-lege nr. 115/1938, independent de promovarea ulterioară a cererii introductive având
ca obiect tocmai constatarea acestui fapt. De asemenea, pentru
acele prescripŃii achizitive începute după intrarea în vigoare a
actului normativ menŃionat, urmează a fi incidente dispoziŃiile
Codului civil.
În schimb, în cazul unei uzucapiuni începute anterior intrării
în vigoare a Legii nr. 7/1996 şi împlinite după acest moment,
nici doctrina şi nici practica judiciară nu au avut un punct de
vedere unitar. Unificarea practicii judiciare s-a realizat prin Decizia nr. LXXXVI (86) din 10 decembrie 2007 a Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, SecŃiile Unite (publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 697 din 14 octombrie 2008). Prin această decizie s-a statuat că, în situaŃia prescripŃiilor achizitive începute sub imperiul Decretului-lege nr. 115/1938 şi împlinite după
intrarea în vigoare a Legii nr. 7/1996, acŃiunile în constatarea
dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune în regim de
carte funciară sunt guvernate de dispoziŃiile legii vechi, respectiv
ale Decretului-lege nr. 115/1938.
Codul civil actual (Legea nr. 287/2009), intrat în vigoare la
data de 1 octombrie 2011, conform art. 220 alin. (1) din Legea
nr. 71/2011, reglementează două forme de uzucapiune imobiliară, şi anume uzucapiunea extratabulară (art. 930) şi uzucapiunea tabulară (art. 931).
Problema care a fost supusă analizei în cadrul acestui recurs în interesul legii a fost aceea dacă, după intrarea în vigoare
a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, instanŃele de judecată,
din oficiu, ori părŃile interesate mai pot invoca, în orice fază procesuală, excepŃia prescripŃiei extinctive atunci când prescripŃiile
au început înainte de 1 octombrie 2011.
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Completul învestit cu soluŃionarea recursului în interesul legii a avut în vedere dispoziŃia tranzitorie a art. 201 din Legea nr.
71/2011, potrivit căreia "PrescripŃiile începute şi neîmplinite la
data intrării în vigoare a Codului civil sunt şi rămân supuse dispoziŃiilor legale care le-au instituit".
S-a reŃinut, în argumentarea soluŃiei, că, "din punctul de vedere al aplicării legii civile în timp, prescripŃiile începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi reprezintă facta
pendentia, ca situaŃii juridice în curs de formare, modificare sau
stingere la data apariŃiei acesteia.
Reglementând conflictul de drept intertemporal generat de
intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, în
partea privitoare la prescripŃie, legiuitorul a optat să supună legii
vechi prescripŃiile începute şi neîmplinite la data de 1 octombrie
2011, în vederea asigurării stabilităŃii juridice, spre a da satisfacŃie principiilor respectării drepturilor câştigate şi a aşteptărilor
legitime, iar, nu în ultimul rând, spre a evita aplicarea retroactivă
a legii noi, faŃă de imperativul respectării principiului de ordin
constituŃional al neretroactivităŃii legii, consacrat prin dispoziŃiile
art. 15 alin. (2) din ConstituŃia României, republicată.
Aceasta întrucât, de principiu, modificările aduse prin legea
nouă condiŃiilor ori regimului prescripŃiei - fie că legea nouă ar
institui ori suprima prescripŃia, fie că ar mări sau micşora durata
termenelor de prescripŃie, fie că ar modifica începutul acesteia,
cauzele de suspendare, întrerupere, de repunere în termen ori
condiŃiile invocării în vederea producerii de efecte juridice - nu
pot ataşa unui fapt trecut alte consecinŃe juridice decât cele
prevăzute de legea atunci în vigoare. Acest lucru s-ar putea
realiza doar dacă legea nouă ar retroactiva, fapt inadmisibil în
actuala ordine constituŃională.
Aceeaşi soluŃie legislativă a fost consacrată şi prin dispoziŃiile art. (6) alin. (4) din Codul civil, potrivit cărora «PrescripŃiile,
decăderile şi uzucapiunile începute şi neîmplinite la data intrării
în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziŃiilor legale
care le-au instituit».
(...) Întrucât norma tranzitorie a art. 201 din Legea nr.
71/2011 nu utilizează nicio distincŃie, iar «ubi lex non distinguit
nec nos distinguere debemus», în timp ce aceea a art. 6 alin.
(4) din Codul civil - care consacră o soluŃie identică, dând expresie aceloraşi principii de drept - conŃine sintagma «în întregime», se înŃelege că legea sub imperiul căreia prescripŃia a
început să curgă va guverna atât aspectele de drept material,
cât şi pe cele de drept procesual referitoare la prescripŃie, chiar
dacă aceasta se împlineşte după intrarea în vigoare a Codului
civil".
Având în vedere raŃionamentul acestei decizii, Ńinând seama
că şi în cazul posesiilor începute şi neîmplinite la data intrării în
vigoare a legii noi suntem în prezenŃa unor facta pendentia, ca
situaŃii juridice în curs de formare, modificare sau stingere la
data apariŃiei acesteia, faŃă de prevederile art. 82 alin. (1) din
Legea nr. 71/2011 şi art. 6 alin. (4) din Codul civil şi pentru identitate de raŃiune, soluŃia care se impune este aceea că pentru
posesiile începute anterior intrării în vigoare a Codului civil nu
pot fi aplicate noile dispoziŃii procedurale, a căror consecinŃă ar
fi renunŃarea la caracterul retroactiv al uzucapiunii şi schimbarea, în acest mod, a regimului juridic al uzucapiunii.
În ceea ce priveşte unul dintre argumentele opiniei contrare,
bazat pe interpretarea prevederilor art. 1.050 din Codul de pro-

cedură civilă, potrivit cărora dispoziŃiile titlului XII al cărŃii a VI-a
se aplică "oricăror cereri de înscriere în cartea funciară a drepturilor reale imobiliare dobândite în temeiul uzucapiunii", se
apreciază că acestea nu pot fi interpretate izolat, ci prin raportare la celelalte prevederi ale aceluiaşi titlu, în special, la art.
1.052 alin. (7), care face trimitere la condiŃiile uzucapiunii prevăzute de Codul civil. Din analiza sistematică a acestor dispoziŃii
legale rezultă că cererile vizate de art. 1.050 din Codul de procedură civilă sunt cele care au ca obiect uzucapiunile guvernate
de Codul civil.
Prevederile art. 24 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora "DispoziŃiile legii noi de procedură se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acesteia în
vigoare", nu pot constitui un argument în favoarea opiniei contrare, deoarece, în cazul posesiilor începute anterior intrării în
vigoare a Codului civil şi valorificate printr-o cerere de chemare
în judecată formulată ulterior intrării în vigoare a Codului de
procedură civilă, nu se pune problema aplicării vechii legi procedurale, ci se aplică tot legea nouă, însă nu cea configurată în
procedura specială (care este circumscrisă uzucapiunilor întemeiate pe Codul civil), ci dispoziŃiile generale ale Codului de
procedură civilă.
CondiŃiile de exercitare a acŃiunii, impuse prin art. 1.051 din
Codul de procedură civilă, precum şi împrejurările pe care judecătorul trebuie să le verifice, conform art. 1.052 al aceluiaşi cod,
conduc spre concluzia că această procedură specială a fost
elaborată în strânsă corelaŃie cu prevederile Codului civil în
materie de uzucapiune.
Înscrisurile solicitate de lege în dovedirea dreptului dedus
judecăŃii pe calea procedurii speciale, respectiv cele menŃionate
în cadrul art. 1.051 alin. (3) lit. a) şi g) din Codul de procedură
civilă, vizează în mod evident uzucapiunea extratabulară sub
cele două forme reglementate de art. 930 alin. (1) lit. a) şi b) din
Codul civil (respectiv uzucapiunea întemeiată pe decesul proprietarului tabular şi uzucapiunea întemeiată pe renunŃarea la
proprietate), neexistând nicio justificare ca instanŃa să administreze astfel de probe în situaŃia în care, de exemplu, se invocă
uzucapiunea întemeiată pe Codul civil din 1864.
Împrejurarea că unele dintre probele şi verificările prevăzute
de procedura specială se efectuau şi în procedura aplicabilă
anterior datei de 15 februarie 2013 (data intrării în vigoare a
Codului de procedură civilă) şi se vor administra şi în procedura
de drept comun descrisă de acest cod nu poate justifica aplicarea procedurii speciale pentru posesiile începute anterior intrării
în vigoare a Codului civil.
Aspectele reŃinute în considerentele Deciziei nr. 225 din 2
aprilie 2015 a CurŃii ConstituŃionale, referitoare la incidenŃa procedurii de înscriere a dreptului de proprietate dobândit în temeiul uzucapiunii, prevăzută de art. 1.050-1.053 din Codul de
procedură civilă, şi în cazul posesiilor începute anterior intrării în
vigoare a Codului civil, sunt de natură să creeze în practică
situaŃii de aplicare neuniformă şi secvenŃială a legii, lăsând la
latitudinea fiecărui judecător posibilitatea de a aprecia dacă
aplică sau nu o anumită dispoziŃie din procedura specială.
Prin decizia menŃionată, Curtea ConstituŃională analizează
conformitatea textului legal criticat (art. 1.049 din Codul civil,
devenit art. 1.050 după republicare) în raport cu prevederile
ConstituŃiei, fără ca prin aceasta să se poată limita atributul

constituŃional al instanŃei supreme, prevăzut de art. 126 alin. (3)
din ConstituŃie, de a se pronunŃa cu privire la interpretarea şi
aplicarea unitară a legii.
Totodată, în cazul uzucapiunii pentru un imobil neînscris în
cartea funciară, dacă în timpul sau după împlinirea termenului
de uzucapiune de 30 ani proprietarul imobilului sau moştenitorii
acestuia decid să deschidă o primă carte funciară (fapt ce nu
este de natură să întrerupă cursul prescripŃiei achizitive, deoarece este vorba despre o simplă cerere adresată unui organ
administrativ), uzucapantul nu va putea obŃine înscrierea dreptului său în cartea funciară şi, ca atare, nici nu va putea dobândi
însuşi dreptul de proprietate, deoarece s-ar opune prevederile
art. 1.053 alin. (2) din Codul de procedură civilă, text potrivit
căruia înscrierea dreptului dobândit în temeiul uzucapiunii nu se
poate efectua dacă acesta a fost intabulat sau înscris provizoriu
în folosul unei alte persoane.
În raport cu aspectele relevate şi având în vedere caracterul
special al procedurii instituite de art. 1.050-1.053 din Codul de
procedură civilă se apreciază că aceasta nu poate fi aplicată
trunchiat, în sensul că instanŃa de judecată, în soluŃionarea unei
cereri întemeiate pe aceste dispoziŃii procedurale, nu poate să
aleagă între a aplica sau nu o anumită normă şi nu poate atribui
hotărârii pronunŃate un alt efect decât cel pe care legea îl prevede în mod expres.
Fiecare regim juridic de reglementare a uzucapiunii are propria sa logică, iar judecătorul nu poate distruge această logică,
amestecând diverse reguli din diferite legi succesive. De asemenea, instanŃa nu se poate substitui legiuitorului şi să creeze
un nou regim juridic ad-hoc (lex tertia), alcătuit din diverse reguli
ce decurg din diferite legi succesive, deoarece s-ar ajunge la
consecinŃa inadmisibilă ca organul judiciar să exercite un atribut
care nu îi revine, intrând în sfera de competenŃă constituŃională
a legislativului.
Decizia nr. 20 pronunŃată în dosarul nr.13/2015
Prin Decizia nr. 20 din 05.10.2015 a fost admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al CurŃii de Apel
Suceava şi, în consecinŃă, s-a stabilit în interpretarea şi aplicarea
dispoziŃiilor art. 28716 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, că
“hotărârea pronunŃată de către secŃia de contencios administrativ
a tribunalului în procesele şi cererile privind acordarea despăgubirilor pentru repararea prejudiciilor cauzate în cadrul procedurii de
atribuire, precum şi cele privind executarea, nulitatea, anularea,
rezoluŃiunea, rezilierea sau denunŃarea unilaterală a contractelor
de achiziŃie publică poate fi atacată numai cu recurs”.
În argumentare au ost avute în vedere următoarele:
În vederea asanării legislaŃiei active, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative se va urmări abrogarea expresă a dispoziŃiilor legale căzute în desuetudine sau care
înregistrează aspecte de contradictorialitate cu reglementarea
preconizată."
O rezolvare judicioasă a recursului în interesul legii presupune o prezentare diacronică a reglementărilor incidente, în
scopul decelării voinŃei reale a legiuitorului.
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Prezentând reglementările legale incidente, s-a reŃinut că
după data de 15 februarie 2013, prin efectul intrării în vigoare
consecutive a O.U.G. nr. 77/2012 şi a Legii nr. 76/2012, competenŃa soluŃionării litigiilor la care se referă art. 286 din O.U.G. nr.
34/2006 a rămas stabilită în favoarea instanŃelor de contencios
administrativ, punându-se problema clarificării, prin recursul în
interesul legii de faŃă, a căii de atac ce poate fi exercitată împotriva soluŃiei tribunalului.
Există argumente consistente pentru a conchide în sensul
că instituirea căii de atac a apelului prin Legea nr. 76/2012 a
avut în vedere împrejurarea că, la momentul adoptării acestui
act normativ, competenŃa de soluŃionare a litigiilor în cauză
aparŃinea secŃiei civile (comerciale), iar nu celei de contencios
administrativ.
Paralelismul legislativ creat prin existenŃa în realitatea juridică a două acte normative cu aceeaşi forŃă juridică prin care se
stabilesc căi de atac diferite împotriva hotărârilor pronunŃate în
primă instanŃă de tribunal, ca instanŃă de contencios administrativ, s-a produs pentru că data intrării în vigoare a O.U.G. nr.
77/2012 a fost stabilită la 1 ianuarie 2013, contrar art. 58 alin.
(2) din Legea nr. 24/2000, care prevede că modificările pot fi
dispuse şi în perioada cuprinsă între data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, şi data prevăzută pentru intrarea în
vigoare a actului normativ, "cu condiŃia ca intervenŃiile propuse
să intre în vigoare la aceeaşi dată cu actul normativ supus evenimentului legislativ".
Această tehnică legislativă deficitară presupune identificarea unei modalităŃi de rezolvare a antinomiei juridice, cea mai
judicioasă modalitate, raportată la problematica identificată, fiind
cercetarea spiritului reglementării în scopul extragerii voinŃei
legiuitorului.
Concluzia că art. 83 lit. k) din Legea nr. 76/2012, conform
căruia "La data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă
se abrogă: (...) orice alte dispoziŃii contrare, chiar dacă sunt
cuprinse în legi speciale", a abrogat expres indirect prevederile
art. I pct. 71 din O.U.G. nr. 77/2012 este în mod evident artificială, deşi, prin jocul momentului intrării în vigoare a acestor acte
normative, ar putea părea corectă.
Aceasta deoarece, la momentul publicării actului normativ
abrogator - Legea nr. 76/2012 (30 mai 2012), actul abrogat - O.U.G.
nr. 77/2012 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, la
data de 10 decembrie 2012) nu exista în realitatea juridică.
În aceste condiŃii, intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2013
pentru aprobarea cu modificări a O.U.G. nr. 77/2012, fără a se
aduce modificări dispoziŃiilor din ordonanŃa de urgenŃă privind
calea de atac şi fără a avea în vedere evenimentele legislative
intervenite în perioada de la intrarea în vigoare a ordonanŃei şi
până la data aprobării de către Parlament, determină concluzia
că prevederea cuprinsă în art. 28716 din O.U.G. nr. 34/2006,
astfel cum a fost modificată prin O.U.G. nr. 77/2012, aprobată
printr-o lege specială ulterioară Codului de procedură civilă, este
în fondul activ al legislaŃiei.
Pe un alt palier al argumentaŃiei nu poate fi primită teza potrivit căreia, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, legiuitorul ar fi înŃeles să se îndepărteze de la regula
statornicită instituind, în unele situaŃii, şi în materia contenciosului administrativ un control total devolutiv, prin intermediul căii de
atac a apelului.
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În realitate, doar în materie contravenŃională s-a prevăzut
calea de atac devolutivă a apelului, dar aceasta se justifică prin
specificul dreptului contravenŃional de a reprezenta "micul penal".
În materia achiziŃiilor publice, dimpotrivă, în preambulul
O.U.G. nr. 77/2012 - obligatoriu conform art. 43 alin. (3) din
Legea nr. 24/2000 - care enunŃă scopul şi motivarea reglementării s-a arătat că se impune "adoptarea unor măsuri urgente
pentru perfecŃionarea şi flexibilizarea sistemului achiziŃiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor comunitare", ceea
ce, din perspectiva acestui recurs în interesul legii, justifică o
dată în plus identificarea recursului ca fiind calea de atac cea
mai adecvată scopului indicat de legiuitorul delegat.
Nu în ultimul rând, prin soluŃia de principiu a judecătorilor
SecŃiei de contencios administrativ şi fiscal din 28 octombrie
2013 s-a statuat că, "întrucât calea de atac a apelului este incompatibilă cu specificul materiei contenciosului administrativ,
cauzele având ca obiect cereri de apel formulate în temeiul
dispoziŃiilor Codului de procedură civilă din 2010 împotriva hotărârilor pronunŃate în primă instanŃă de curŃile de apel ca instanŃe
de contencios administrativ, se califică şi se înregistrează ca
cereri de recurs. La adoptarea soluŃiei au fost avute în vedere
dispoziŃiile art. 7-12 din Legea nr. 76/2012".
Decizia nr. 21 din 19.10.02015 pronunŃată în dosarul nr.
17/2015
Prin Decizia nr. 21 din 19.10.02015 au fost admise recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi de Colegiul
de conducere al CurŃii de Apel Suceava şi, în consecinŃă, s-a
stabilit în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 527 alin. (2)
şi art. 529 alin. (1) şi (2) din Codul civil, că “echivalentul valoric
al normei de hrană prevăzute de art. 2 alin. (4) şi art. 4 alin. (4)
din OrdonanŃa Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
naŃională, ordine publică şi siguranŃă naŃională, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, nu se include în totalul
veniturilor nete lunare în raport de care se stabileşte pensia de
întreŃinere datorată de către părinte copilului”.
În susŃinerea soluŃiei, au fost avute în vedere, în esenŃă,
următoarele:
Se impune, mai întâi, a se observa, din cuprinsul art. 527 şi
529 din Codul civil, că legiuitorul a prevăzut că obligaŃia de întreŃinere este datorată în funcŃie atât de nevoia creditorului, cât
şi de mijloacele de care dispune debitorul întreŃinerii ori pe care
acesta le-ar putea obŃine.
La calcularea întreŃinerii se Ńine seama de veniturile şi bunurile acestuia, de posibilităŃile de realizare a lor şi de celelalte
obligaŃii ale debitorului. Când întreŃinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte în raport cu venitul lunar net al părintelui
[art. 529 alin. (2) din Codul civil].
Ceea ce interesează în speŃă este dacă echivalentul valoric
al normei de hrană prevăzute de OrdonanŃa Guvernului nr.
26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
reprezintă un "venit" care trebuie luat în considerare la calcularea pensiei de întreŃinere, conform art. 527 şi 529 din Codul
civil.

Se observă că legiuitorul a exclus, în mod explicit, chiar din
baza de calcul al venitului net lunar sumele prevăzute de art. 55
alin. (4) din Codul fiscal, relevante în analiza de faŃă.
Aşadar, sumele în discuŃie nu numai că sunt excluse de la
impozitare, însă nici nu reprezintă venituri din salarii ori asimilate acestora şi, ca atare, nu se subsumează noŃiunii de "venit",
relevantă în contextul art. 527 şi 529 din Codul civil.
Această concluzie este relevantă şi pentru executarea silită
a sumelor datorate cu titlu de obligaŃie de întreŃinere, deoarece,
potrivit art. 729 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, în
cazul acestor creanŃe, salariile şi alte venituri periodice ale debitorului întreŃinerii pot fi urmărite până la jumătate din venitul
lunar net. Este de precizat că, în unele hotărâri judecătoreşti
dintre cele anexate prezentelor sesizări, normele de procedură
referitoare la urmărirea mobiliară a debitorului au fost aplicate în
mod direct, în sensul că, din moment ce echivalentul valoric al
normei de hrană din OrdonanŃa Guvernului nr. 26/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este insesizabil
(fie pentru că nu este inclus în venitul salarial, fie în considerarea afectaŃiunii speciale), acesta nu poate fi luat în considerare
la calcularea pensiei de întreŃinere. Acest argument este greşit,
deoarece aplicarea dispoziŃiilor referitoare la urmărirea silită a
bunurilor debitorului implică un titlu executoriu, respectiv o hotărâre judecătorească ce conŃine obligaŃia de plată a pensiei de
întreŃinere, calculată în funcŃie de venitul lunar net al debitorului.
Ca atare, normele nu pot fi aplicate şi în cazul stabilirii cuantumului pensiei de întreŃinere, cu finalitatea obŃinerii unui titlu executoriu.
Constatarea anterioară semnifică, în acelaşi timp, neincluderea aceloraşi sume în salariul lunar sau, după caz, în solda
lunară, nefiind drepturi salariale ce pot intra în componenŃa
sumelor ce reprezintă contraprestaŃia muncii prestate de beneficiarii dreptului la hrană gratuită.
Este esenŃial de precizat, totodată, că, în raport cu constatarea anterioară, este lipsită de relevanŃă împrejurarea că sumele
de bani în discuŃie au caracter de continuitate, cât timp nu reprezintă venituri de natură salarială.
Desigur, nu pot fi ignorate considerentele referitoare la raŃiunea acordării dreptului în discuŃie, anume specificul activităŃii
depuse de beneficiari şi condiŃiile în care aceasta se desfăşoară, ce impun un efort suplimentar pentru menŃinerea randamentului optim îndeplinirii corespunzătoare a sarcinilor.
În contextul în care toate aceste drepturi pot fi socotite ca
având o destinaŃie specială (compensarea efortului depus în
condiŃii speciale de activitate) şi, uneori, se suprapun, criteriul
afectaŃiunii pentru includerea ori excluderea drepturilor de natură salarială din baza de calcul al pensiei de întreŃinere se diluează, fiind dificil de aplicat de la caz la caz. În plus, există riscul
ca raportul de proporŃionalitate dintre starea de nevoie a creditorului şi mijloacele de care dispune în concret debitorul să fie
rupt, cu toate că, potrivit art. 5 alin. (2) din Legea nr. 272/2004
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, părinŃii au
obligaŃia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaŃiile
faŃă de copil Ńinând seama cu prioritate de interesul superior al
acestuia, principiu care se circumscrie dreptului copilului la o
dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la
viaŃa de familie, conform art. 2 alin. (2) din acelaşi act normativ.

Ca atare, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - Completul
competent să judece recursul în interesul legii a observat că
este preferabilă raportarea la criteriul naturii de venit salarial, în
raport cu dispoziŃiile Codului fiscal, ce permite identificarea venitului din salariu sau a venitului asimilat acestuia (ceea ce face,
oricum, inutilă stabilirea de către instanŃă a destinaŃiei speciale,
cu atât mai mult cu cât această afectaŃiune a fost avută în vedere de către legiuitorul fiscal la determinarea veniturilor salariale,
atunci când acestea au caracter de continuitate). În plus, raportarea la acele dispoziŃii echivalează cu aplicarea unui criteriu
legal, ca atare previzibil.
Decizia nr. 22 din 19.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
18/2015
Prin Decizia nr. 22 din 19.10.02015 a fost admis recursul în
interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de
pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi, în consecinŃă s-a
stabilit în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 141 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, raportat la art. 8 din OrdonanŃa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor
de piaŃă, republicată, “că fapta angajatorului de a desfăşura
activităŃi de comercializare cu amănuntul a produselor nealimentare în punctele de lucru din centrele comerciale, în zilele de
sărbători legale prevăzute de art. 139 alin. (1) din Legea nr.
53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
nu întruneşte elementele constitutive ale contravenŃiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din această lege, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit obligaŃiile prevăzute de art. 142 din acelaşi
act normativ”.
În sprijinul acestei soluŃii au fost avute în vedere următoarele argumente:
Interpretând, în acest context, sintagma "specificul activităŃii", conŃinută de art. 141 din Codul muncii, prin prisma actualelor condiŃii socioeconomice şi raportat la conduita
consumatorilor, se poate concluziona că activitatea de comercializare a produselor nealimentare în centrele comerciale prezintă un caracter specific şi poate fi circumscrisă situaŃiilor de
excepŃie instituite prin această normă legală, în care nu sunt
aplicabile prevederile art. 139 din acelaşi cod.
Continuând raŃionamentul, raportat la condiŃia respectării
prevederilor înscrise în legislaŃia muncii, prevăzută de art. 8 din
OrdonanŃa Guvernului nr. 99/2000, devin aplicabile dispoziŃiile
art. 142 din Codul muncii, care obligă angajatorul să asigure
salariatului compensarea muncii prestate în zilele de sărbători
legale cu timp liber corespunzător sau, în subsidiar, să acorde
compensarea bănească prevăzută de lege.
Din această perspectivă, analizând conŃinutul constitutiv al
contravenŃiei prevăzute şi sancŃionate de art. 260 alin. (1) lit. g)
din Codul muncii, sub aspectul laturii sale materiale, se observă
că aceasta este reprezentată de conduita omisivă a angajatorului de a nu acorda salariatului zilele de sărbători legale, în situaŃia în care caracterul procesului de producŃie sau specificul
activităŃii nu justifică prestarea muncii în aceste zile, pe de o
parte, respectiv de a nu acorda compensările prevăzute de art.
142 din acelaşi cod, în situaŃia când circumstanŃele obiective
menŃionate mai sus au impus sau, după caz, au justificat prestarea muncii în aceste zile, pe de altă parte.

103

MAPA MAGISTRATULUI
Aşadar, în măsura în care specificul activităŃii a determinat
prestarea muncii în zilele de sărbători legale, nu se poate reŃine
în sarcina angajatorului săvârşirea contravenŃiei sub forma încălcării art. 139 din Codul muncii, ci doar sub forma încălcării
art. 142 din acelaşi act normativ, dacă acesta nu face dovada
că a acordat salariatului drepturile prevăzute de aceste din urmă
dispoziŃii legale.
În legătură cu această din urmă ipoteză, ce constituie, practic, obiectul prezentului recurs în interesul legii, atunci când
angajatorul - căruia îi revine sarcina probei potrivit art. 47 din
OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la
art. 249 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată - face dovada că şi-a îndeplinit obligaŃiile prevăzute de art. 142 din Codul muncii, fapta sa nu întruneşte elementele constitutive ale contravenŃiei prevăzute de art. 260 alin.
(1) lit. g) din aceleaşi act normativ.
Această modalitate de interpretare şi aplicare a legii asigură
un just echilibru între situaŃiile obiective - care impun continuitatea activităŃii comerciale în zilele de sărbători legale, în funcŃie
de necesităŃile consumatorilor - şi imperativul respectării drepturilor prevăzute de lege în favoarea salariaŃilor şi a măsurilor de
protecŃie a acestora.
Decizia nr. 23 din 26.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
15/2015
Prin Decizia nr. 23 din 26.10.2015 a fost admis recursul în
interesul legii formulat de Colegiul de conducere al CurŃii de
Apel Alba Iulia stabilindu-se în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi
reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, “că dreptul la despăgubiri recunoscut soŃului (soŃiei) sau
persoanelor care se află în întreŃinerea proprietarului ori conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea accidentului, priveşte doar vătămările lor corporale, ca victime
directe ale evenimentului rutier”.
Norma legală ce a generat divergenŃa de jurisprudenŃă alin. 3 al art. 50 - a fost introdusă în corpul Legii nr. 136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România în anul 2004, prin
Legea nr. 172/2004.
Expunerea de motive a actului normativ de modificare şi
completare face vorbire despre obligaŃiile asumate de România
prin Documentul de poziŃie, cap. 3 - Libera circulaŃie a serviciilor
(aprobat în şedinŃa Guvernului român la 6 decembrie 2001) şi
despre nevoia de aliniere a legislaŃiei naŃionale în materie de
asigurări la legislaŃia europeană în domeniu.
Aşadar, un prim indiciu ar fi în sensul că reglementarea legală care interesează în cauză este rezultatul transpunerii în
legislaŃia naŃională a reglementării echivalente de la nivel european.
Observarea comparativă a textelor normative în discuŃie art. 50 alin. 3 din Legea nr. 136/1995 şi art. 12 alin. 2 din Directiva 2009/103/CE (în conŃinut identic cu art. 3 din Directiva
84/5/CEE, înlocuită în 2009 cu Directiva 2009/103/CE din raŃiuni
de unificare a reglementărilor existente la nivel european în
materia asigurărilor) - relevă însă că, spre deosebire de reglementarea de la nivel european, cea din legea internă nu conŃine
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nicio precizare în privinŃa tipului de prejudiciu pentru repararea
căruia a fost recunoscut un drept la despăgubire pe seama
asigurătorului de răspundere civilă obligatorie în favoarea soŃului/soŃiei ori persoanei aflate în întreŃinerea proprietarului sau
conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea
accidentului.
Tocmai această omisiune a normei interne în indicarea, similar normei de nivel european, că, în cazul acestor subiecte,
dreptul la reparaŃie priveşte vătămările lor corporale (". . . nu vor
fi excluşi de la beneficiul asigurării, în privinŃa pagubelor lor
corporale") a stat la originea divergenŃei de jurisprudenŃă, născând, în acest context, întrebarea dacă textul legal al art. 50
alin. 3 poate fi văzut ca o transpunere imperfectă a art. 3 al
Directivei 84/5/CEE, dar care trebuie interpretat şi aplicat în
spiritul normei europene de inspiraŃie, ori, dimpotrivă, dacă voinŃa legiuitorului intern a fost aceea de a recunoaşte drepturi la
despăgubire familiei şoferului vinovat de accident mai largi chiar
decât ale normei din directivă, aşadar, pentru orice tip de prejudiciu şi nu doar pentru cele limitate la vătămările corporale proprii.
Făcând o incursiune în principiile generale ale dreptului cu
privire specială asupra materiei asigurării obligatorii de răspundere civilă, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – Completul competent să soluŃioneze recursurile în interesul legii a constatat că
soluŃia legislativă consacrată prin dispoziŃiile art. 51 din Legea
nr. 136/1995 - care reglementează cazul altor persoane care
sunt cuprinse în asigurare decât asiguratul - nu se îndepărtează
de la esenŃa acestui tip de asigurare, deoarece pentru cazul
celui care a condus vehiculul persoanei asigurate, cu sau fără
voia şi ştiinŃa acesteia, răspunderea asigurătorului se fundamentează tot pe un caz de răspundere civilă delictuală, cu singura diferenŃă că aceasta din urmă nu mai este legată în mod
necesar de persoana asiguratului. În astfel de cazuri, asigurătorul R.C.A. răspunde faŃă de terŃele persoane păgubite prin accident, indiferent de persoana care răspunde civil pentru paguba
cauzată.
Aşadar, cazurile reglementate de art. 51 din Legea nr.
136/1995 nu justifică atribuirea unui caracter intuitu rei acestui
tip de asigurare şi, prin urmare, nu poate fi astfel justificată antrenarea răspunderii asigurătorului R.C.A. faŃă de terŃe persoane păgubite prin accident, în absenŃa fundamentului legal dat de
existenŃa unei răspunderi civile delictuale.
Având în vedere că naşterea obligaŃiei asigurătorului R.C.A.
este condiŃionată de întrunirea cerinŃelor de reparare a prejudiciului respectiv în temeiul răspunderii civile delictuale a conducătorului auto, următoarele concluzii pot fi deduse pe baza celor
prezentate:
- conducătorul auto nu răspunde delictual pentru prejudiciul
imediat pe care şi-l cauzează sieşi prin fapta proprie. De altfel,
pe acest temei, dispoziŃiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 136/1995
îl şi exclud expres pe acesta din sfera beneficiarilor de despăgubiri de la asigurător;
- conducătorul auto nu va răspunde delictual pentru prejudiciul mediat suferit de membrii săi de familie ca urmare a prejudiciului iniŃial;
- este exclusă naşterea obligaŃiei legale a asigurătorului
R.C.A. de acoperire a prejudiciului prin ricoşeu suferit de membrii familiei conducătorului vehiculului asigurat.

Concluzia care se impune, de asemenea, în urma acestei
analize este aceea că dispoziŃiile art. 50 alin. 3 din Legea nr.
136/1995 sunt mai degrabă rezultat al unei transpuneri imperfecte
a art. 3 din Directiva 84/5/CEE, actualul art. 12 alin. 2 din Directiva
2009/103/CE, dar că, chiar astfel fiind, interpretarea şi aplicarea
acestora nu pot avea loc decât în sensul normei europene de
inspiraŃie, respectiv că dreptul la despăgubiri recunoscut soŃului
(soŃiei) sau persoanelor aflate în întreŃinerea proprietarului ori
conducătorului vehiculului asigurat, răspunzător de producerea
accidentului, vizează propriile vătămări corporale cauzate lor în
accident, iar nu prejudiciile prin ricoşeu, ca urmare a vătămării
corporale sau decesului autorului accidentului.
O interpretare contrară, respectiv că, în lipsa oricărei limitări
din norma legală, trebuie înŃeles că dreptul recunoscut acestei
categorii de subiecte vizează repararea oricărui tip de prejudiciu
(direct, dar şi cel prin ricoşeu), conduce spre o soluŃie inacceptabilă din punctul de vedere al dreptului intern şi, implicit, la un
rezultat de modificare a regulilor de funcŃionare a asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de vehicule, incompatibilă cu natura juridică proprie
acesteia (respectiv, naşterea obligaŃiei asigurătorului de dezdăunare pentru prejudicii de care conducătorul auto - fie el asigurat ori terŃ care utilizează vehiculul persoanei asigurate - nu
poate fi Ńinut să răspundă).
Aşa cum explică avocatul general în concluziile sale prezentate în faŃa CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene în Cauza C300/10 (ce face parte dintr-o serie de cauze trimise curŃii spre
soluŃionare în procedura întrebării preliminare de către instanŃele portugheze, a se vedea ordonanŃele pronunŃate în cauzele C229/10, C-362/11, C-486/11, C-96/12), directivele din materia
asigurărilor de răspundere civilă auto nu au drept scop armonizarea regimurilor de răspundere civilă ale statelor membre, nici
criteriile de stabilire a răspunderii pentru pagubele materiale
rezultate în urma unui accident de circulaŃie şi nici întinderea
răspunderii, acestea neintrând în domeniul de aplicare al directivelor în cauză.
Aşadar, nu s-ar putea atribui legiuitorului intern voinŃa de a
se îndepărta de la soluŃia din norma europeană de inspiraŃie şi
de a consacra drepturi mai largi categoriei de subiecte în discuŃie, întrucât ar însemna să se accepte că, în procesul de transpunere a unei directive de reglementare a materiei asigurărilor,
legiuitorul naŃional ar fi intervenit în vederea modificării regulilor
în materie de răspundere civilă delictuală.
În sfârşit, s-ar ajunge pe această cale la alterarea naturii juridice proprii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru
prejudicii produse prin accidente de vehicule, care s-ar transforma într-o veritabilă asigurare de viaŃă, întrucât s-ar ajunge ca
soŃul (soŃia) ori cel aflat în întreŃinerea conducătorului auto asigurat şi vinovat de accident să fie despăgubit în temeiul asigurării obligatorii de răspundere civilă delictuală pentru cazul de
moarte a soŃului/întreŃinătorului, ceea ce contravine naturii proprii a acestui tip de asigurare, astfel cum este conturat actual
prin normele art. 2.223 alin. (1) din Codul civil şi art. 49 alin. (1)
din Legea nr. 136/1995.
Decizia nr. 24 din 16.11.2015 pronunŃată în dosarul nr.
19/2015
Prin această decizie a fost admis recursul în interesul legii
declarat de Colegiul de conducere al CurŃii de Apel Bucureşti şi,

în consecinŃă, s-a stabilit în interpretarea şi aplicarea unitară a
dispoziŃiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
că “litigiile în care sunt implicate Autoritatea NaŃională pentru
ProtecŃia Consumatorilor/alte organe ale administraŃiei publice şi
băncile comerciale/profesioniştii, atunci când instanŃa de judecată este sesizată de Autoritatea NaŃională pentru ProtecŃia
Consumatorilor/alte organe ale administraŃiei publice, se soluŃionează de secŃiile civile/completele specializate în materie civilă
(litigii cu profesionişti) din cadrul tribunalului”.
Au fost reŃinute, în esenŃă, următoarele argumente:
Având în vedere că obiectul litigiului este reprezentat, în
principal, de analiza caracterului abuziv al clauzelor unui contract guvernat de norme de drept privat, competenŃa revine
secŃiei civile/completelor specializate în materie civilă (litigii cu
profesionişti) din cadrul tribunalului, iar nu secŃiei de contencios
administrativ şi fiscal/completelor specializate în materia contenciosului administrativ.
De altfel, dispoziŃiile coroborate ale art. 12 alin. (1) şi (3), art.
13 şi 14 din Legea nr. 193/2000 conduc la concluzia stabilirii
unitare a competenŃei de soluŃionare, determinantă nefiind calitatea reclamantului - de organ de control în sensul legii, de asociaŃie pentru protecŃia consumatorului sau de consumator care
se consideră prejudiciat prin contractul încheiat, ci natura normei care guvernează, în principal, raportul juridic dedus judecăŃii, şi anume o normă imperativă de drept privat, iar nu o normă
de drept public.
Aşadar, raportul juridic dedus judecăŃii este unul civil,
referindu-se la contractul încheiat de un consumator cu un profesionist.
Norma de competenŃă conŃine referirea expresă la calitatea
pârâtului de profesionist, consacră principiul de drept comun din
materia procedurii civile, conform căruia instanŃa competentă
teritorial este cea de la sediul pârâtului [în vreme ce, în materia
contenciosului administrativ, competenŃa teritorială este alternativă, fie în favoarea instanŃei de la sediul/domiciliul reclamantului, fie în favoarea instanŃei de la sediul/domiciliul pârâtului,
conform art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004] şi prevede
calea de atac a apelului, specifică materiei civile, dar improprie
contenciosului administrativ (art. 20 din Legea nr. 554/2004
instituind în această materie recursul ca singură cale de atac ce
poate fi exercitată, cu excluderea apelului, date fiind şi dispoziŃiile art. 7 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare).
Decizia nr. 25 din 07.12.2015 pronunŃată în dosarul nr.
21/2015
Prin decizia menŃionată a fost admis recursul în interesul legii promovat de către procurorul general al Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi, în consecinŃă s-a
stabilit în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 213
şi art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală că “Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăŃi soluŃionează
plângerea formulată de inculpat împotriva ordonanŃei procurorului prin care s-a luat ori s-a prelungit măsura preventivă a controlului judiciar este definitivă”.
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Au fost reŃinute, în esenŃă, următoarele:
În privinŃa căilor de atac ce se pot exercita în materia măsurilor preventive, o primă observaŃie care se impune este aceea
că în actualul Cod de procedură penală există o reglementare
cu caracter general, particularizată în funcŃie de faza procesului
penal în care s-a dispus asupra măsurii preventive.
În acest context, aşa cum se arată şi în denumirea sa marginală, art. 204 din Codul de procedură penală este norma generală, ce stabileşte calea de atac împotriva încheierilor prin care se
dispune asupra măsurilor preventive în cursul urmăririi penale.
În egală măsură însă, analizând dispoziŃiile care reglementează fiecare măsură preventivă în parte, rezultă că în cazul
controlului judiciar există o reglementare proprie în ce priveşte
calea de atac, pornind de la particularitatea acestei măsuri preventive - singura care poate fi luată atât de către procuror, cât şi
de către judecătorul de drepturi şi libertăŃi.
Astfel, art. 213 din Codul de procedură penală care reglementează "calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar
dispuse de procuror" este norma specială, aplicabilă doar în
materia controlului judiciar şi doar în situaŃia în care procurorul,
prin ordonanŃă, a luat măsura preventivă, urmând ca în cazul în
care aceasta este dispusă de judecătorul de drepturi şi libertăŃi,
în contextul respingerii unei propuneri de luare a măsurii arestării preventive sau a arestului la domiciliu, să fie aplicabil art. 204
din Codul de procedură penală, ca normă generală.
Conform art. 213 alin. (1) din Codul de procedură penală
"Împotriva ordonanŃei procurorului prin care s-a luat măsura
controlului judiciar, în termen de 48 de ore de la comunicare,
inculpatul poate face plângere la judecătorul de drepturi şi libertăŃi de la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza
în fond".
Aşa cum se poate observa, plângerea este singura cale de
atac care este reglementată de acest text de lege.
Denumirea marginală a art. 213 din Codul de procedură penală - "Calea de atac împotriva măsurii controlului judiciar dispuse de procuror" - este relevantă şi corespunde conŃinutului
articolului, în sensul că dispoziŃia este aplicabilă doar în situaŃia
în care măsura controlului judiciar este dispusă de procuror, iar
utilizarea singularului indică faptul că în acest caz există o singură cale de atac.
Chiar dacă se poate imputa legiuitorului o lipsă de rigurozitate în ceea ce priveşte terminologia folosită, în condiŃiile în care
noŃiunea de cale de atac este asociată în general cu instrumentul prin intermediul căruia se cenzurează o hotărâre judecătorească, şi nu un act al organului de urmărire penală, voinŃa
acestuia a fost aceea de a sublinia, pe de o parte, natura juridică a plângerii, iar pe de altă parte, unicitatea acesteia drept cale
de atac ce poate fi exercitată împotriva ordonanŃei procurorului
prin care s-a luat măsura controlului judiciar.
În altă ordine de idei, recunoaşterea plângerii ca singura cale de atac ce poate fi exercitată într-o asemenea ipoteză este în
consonanŃă cu întreaga filozofie a noului Cod de procedură
penală, care a instituit principiul unicităŃii căii ordinare de atac,
inclusiv în cazul judecării fondului cauzei.
Or, dacă în cazul judecării unei cauze pe fond, când se statuează asupra vinovăŃiei unei persoane trimise în judecată, este
recunoscută o singură cale ordinară de atac, legiuitorul nu putea
avea o altă opŃiune în materia măsurilor preventive.
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Mergând pe linia aceluiaşi raŃionament, particularizat însă în
materia măsurilor preventive, este greu de acceptat ca în cazul
unor măsuri preventive mult mai intruzive dispuse de către judecătorul de drepturi şi libertăŃi, cum sunt arestul la domiciliu sau
arestarea preventivă, să existe o singură cale de atac, conform
normei generale din art. 204 alin. (1) din Codul de procedură
penală, în timp ce în cazul măsurii preventive a controlului judiciar dispuse prin ordonanŃă de către procuror, aceasta să poată
face obiectul unei duble cenzuri - mai întâi plângerea formulată
în condiŃiile art. 213 alin. (1) din Codul de procedură penală, iar
apoi contestaŃia formulată în condiŃiile art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Modalitatea în care este reglementată măsura controlului
judiciar în actuala legislaŃie, în sensul existenŃei unei unice căi
de atac împotriva luării ori prelungirii acesteia, nu contravine
dispoziŃiilor ConvenŃiei europene a drepturilor omului (CEDO).
Posibilitatea de a ataca în faŃa unui judecător de drepturi şi
libertăŃi luarea sau prelungirea măsurii controlului judiciar dispuse de către procuror echivalează cu materializarea dreptului la
un "recurs" efectiv în faŃa unei instanŃe (în cazul nostru, în faŃa
judecătorului de drepturi şi libertăŃi), drept impus de dispoziŃiile
art. 13 din CEDO.
În aceste condiŃii, invocarea jurisprudenŃei anterioare a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, materializată în Decizia în interesul legii nr. 18/2008, nu poate constitui un argument valabil
pentru susŃinerea de lege lata a două căi de atac în situaŃia în
care măsura preventivă a controlului judiciar a fost dispusă prin
ordonanŃă de către procuror, cu atât mai mult cu cât chiar şi
decizia sus-arătată a avut în vedere o ipoteză strict determinată,
prevăzută de Codul de procedură penală din 1968 (încheierile
prin care judecătorul ori instanŃa de judecată, în cursul urmăririi
penale, admitea plângerea împotriva ordonanŃei procurorului
prin care se dispusese luarea ori prelungirea unei măsuri restrictive de drepturi şi dispunea revocarea acelei măsuri).
În fine, un alt argument în favoarea unicităŃii căii de atac în
cazul măsurii controlului judiciar dispuse prin ordonanŃă de către
procuror are în vedere restituirea dosarului de urmărire penală
procurorului după soluŃionarea plângerii formulate în condiŃiile
art. 213 alin. (1) din Codul de procedură penală.
Astfel, potrivit art. 213 alin. (7) din Codul de procedură penală, dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de
ore de la pronunŃarea încheierii prin care a fost soluŃionată
plângerea inculpatului împotriva ordonanŃei procurorului prin
care s-a luat măsura controlului judiciar, fără a se menŃiona
posibilitatea contestării unei asemenea încheieri.
Împrejurarea că durata termenului de restituire a dosarului
este identică cu durata termenului de exercitare a contestaŃiei
potrivit normei generale din art. 204 alin. (1) din Codul de procedură penală nu poate conduce la concluzia că, doar în situaŃia luării măsurii controlului judiciar de către procuror, voinŃa
legiuitorului ar fi fost aceea de recunoaştere a două căi de atac
distincte, ce pot fi exercitate succesiv, prima potrivit normei
speciale [art. 213 alin. (1) din Codul de procedură penală], iar
cea de-a doua potrivit normei generale [art. 204 alin. (1) din
Codul de procedură penală], căci aceasta ar contraveni principiului specialia generalibus derogant.
În consecinŃă, calea de atac ce poate fi exercitată în cazul în
care măsura controlului judiciar a fost dispusă prin ordonanŃă de

către procuror este exclusiv plângerea reglementată de art. 213
din Codul de procedură penală, iar încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăŃi o soluŃionează este definitivă.
Această concluzie este valabilă şi în cazul prelungirii măsurii
controlului judiciar dispuse de procuror prin ordonanŃă, câtă
vreme art. 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală face
trimitere la art. 213 din Codul de procedură penală, care se
aplică în mod corespunzător.
Decizia nr. 26 din 07.12.2015 pronunŃată în dosarul nr.
22/2015
Prin această decizie a fost admis recursul în interesul legii
declarat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi, în consecinŃă s-a stabilit în
interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor Legii nr.
302/2004 în materia recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti străine în vederea executării lor în România că: “SancŃiunile/InterdicŃiile aplicate în baza hotărârilor străine de
condamnare, pronunŃate de autorităŃile judiciare ale statelor
membre ale Uniunii Europene care au transpus Decizia
2008/909/JAI, al căror corespondent în legea penală română
sunt pedepsele complementare/accesorii, nu pot fi puse în executare de autorităŃile judiciare române.
SancŃiunile/InterdicŃiile aplicate în baza hotărârilor străine de
condamnare, pronunŃate de autorităŃile judiciare ale statelor
care nu au transpus Decizia 2008/909/JAI ori care nu sunt
membre ale Uniunii Europene, al căror corespondent în legea
penală română sunt pedepsele complementare/ accesorii, nu
pot fi puse în executare de autorităŃile judiciare române, în afară
de cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres”.
Argumentele reŃinute în susŃinere au fost, în esenŃă, următoarele:
Textele de lege incidente sunt prevăzute de Legea nr.
302/2004.
Textele prevăzute în cap. II titlul VI din Legea nr. 302/2004,
sunt incidente în materia cooperării cu statele membre ale Uniunii Europene care au transpus Decizia-cadru.
În privinŃa statelor care nu au transpus Decizia-cadru ori care nu sunt membre ale Uniunii Europene, sunt incidente dispoziŃiile cap. II titlul V din lege, mai exact ale art. 135 alin. (3) din
Legea nr. 302/2004, care stabilesc că dispoziŃiile referitoare la
pedepsele pecuniare, măsurile asigurătorii sau cheltuielile judiciare, precum şi orice dispoziŃii din hotărârea judecătorească
străină, altele decât cele privind executarea pedepsei detenŃiunii
pe viaŃă sau a închisorii ori a măsurii privative de libertate, nu
constituie obiectul procedurii reglementate de lege, în afară de
cazul în care statul emitent solicită aceasta în mod expres. În

acest din urmă caz, instanŃa de judecată, sesizată în scopul
transferării persoanei condamnate, se pronunŃă şi cu privire la
recunoaşterea şi punerea în executare a altor dispoziŃii penale
din hotărârea judecătorească străină.
Un alt argument care vine în sprijinul tezei potrivit căreia, în
procedurile analizate, obiectul punerii în executare a hotărârilor
judecătoreşti de condamnare străine îl constituie doar pedepsele principale cu închisoarea reiese din cuprinsul art. 135 alin. (6)
lit. b) pct. (i) din Legea nr. 302/2004, text care reglementează
procedura adaptării pedepsei aplicate de instanŃa străină la
pedeapsa prevăzută de legea penală română şi care vizează
exclusiv pedeapsa privativă de libertate, fiind de strictă interpretare.
În privinŃa altor sancŃiuni de drept penal ori decăderi cuprinse în hotărârea judecătorească străină, acestea nu pot fi recunoscute şi puse în executare în cadrul procedurii menŃionate
anterior, ci pot forma obiectul unei proceduri speciale reglementate de art. 139 din cap. III titlul V din Legea nr. 302/2004.
Dacă legiuitorul ar fi dorit ca, pe lângă recunoaşterea şi
executarea pedepselor sau măsurilor privative de libertate aplicate de instanŃele străine, să fie recunoscute şi alte sancŃiuni/interdicŃii aplicate prin aceleaşi hotărâri, al căror
corespondent în legislaŃia penală română îl reprezintă pedepsele complementare/accesorii, ar fi trebuit să prevadă aceasta în
mod expres.
Or, astfel cum reiese din dispoziŃiile cuprinse în cap. II titlul
V şi cap. II titlul VI din Legea nr. 302/2004, procedura de recunoaştere şi executare a hotărârilor judecătoreşti străine reglementată de respectivele texte de lege are în vedere exclusiv
pedepsele principale sau măsurile privative de libertate aplicate
de către autoritatea judiciară străină.
În consecinŃă, Înalta Curte a reŃinut că sancŃiunile/interdicŃiile aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare, pronunŃate de autorităŃile judiciare străine ale statelor
membre care au transpus Decizia-cadru şi al căror corespondent în legea română sunt pedepsele complementare/accesorii,
nu pot fi puse în executare în România în procedura reglementată în cap. II titlul VI din Legea nr. 302/2004. Prin excepŃie,
aceleaşi sancŃiuni/interdicŃii, dacă sunt aplicate în baza hotărârilor străine de condamnare pronunŃate de autorităŃile judiciare
ale statelor care nu au transpus Decizia-cadru ori nu sunt membre ale Uniunii Europene, pot fi puse în executare de autorităŃile
judiciare române doar cu condiŃia ca statul străin să solicite
acest lucru. În lipsa unei atari solicitări exprese, punerea în executare a acestor sancŃiuni/interdicŃii nu este posibilă în procedura reglementată în cap. II titlul V din Legea nr. 302/2004.
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Sinteza hotărârilor prealabile pentru dezlegarea unor
chestiuni de drept în materie civilă, în materia
contenciosului administrativ şi în materie penală
pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
în perioada iulie – decembrie 2015
Judecător Ana-Maria COCULESCU,
DirecŃia legislaŃie, documentare şi contencios

În perioada iulie – decembrie 2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a pronunŃat 10 hotărâri prealabile (6
hotărâri de admitere a sesizărilor, 4 hotărâri de respingere a
sesizărilor).
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a pronunŃat 2 hotărâri prealabile de admitere a
sesizărilor.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a pronunŃat 11 hotărâri prealabile (6 hotărâri de admitere a
sesizărilor, 5 hotărâri de respingere a sesizărilor).
A. Deciziile pronunŃate în perioada iulie - decembrie 2015
de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie
prin care s-au admis sesizările formulate potrivit art. 519 din
noul Cod procedură civilă, sunt următoarele:
1. Decizia nr. 26/21.09.2015 pronunŃată în dosarul nr.
1622/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 803
din 29/10/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel ConstanŃa - SecŃia I civilă în Dosarul nr.
1.622/1/2015 privind pronunŃarea unei hotărâri prealabile.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit
că majorarea prevăzută de dispoziŃiile art. 82 alin. (4) din Legea
nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 1% pentru
fiecare an care depăşeşte vechimea minimă de 25 ani, se aplică
în condiŃiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca şi pentru
vechimea ce depăşeşte această limită se au în vedere şi perioadele desfăşurate de către beneficiarii pensiei de serviciu în
activităŃile şi funcŃiile conexe celor de judecător şi procuror,
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expres prevăzute de art. 82 alin. (1) şi alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de
conturi, precum şi în exercitarea profesiei de avocat, personal
de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic
sau jurisconsult.
2. Decizia nr. 27/21.09.2015 pronunŃată în dosarul nr.
1701/1/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 794
din 26/10/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Iaşi - SecŃia litigii de muncă şi asigurări sociale
în Dosarul nr. 4.092/99/2014 privind pronunŃarea unei hotărâri
prealabile.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit
că în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 6 din Legea nr.
63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăŃământ, cu modificările
ulterioare, stabileşte că aceste prevederi legale nu abrogă dispoziŃiile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire
la salarizarea personalului din unităŃile bugetare, cu modificările
ulterioare.
3. Decizia nr. 28/21.09.2015 pronunŃată în dosarul nr.
1924/1/2015 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 772
din 16/10/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul Vâlcea - SecŃia I civilă în Dosarul nr. 13.501/288/
2013 privind pronunŃarea unei hotărâri prealabile.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit
că în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 478 alin. (4) din
Codul de procedură civilă, explicitarea pretenŃiilor implicite în
apel nu are semnificaŃia modificării cadrului procesual sub aspectul obiectului judecăŃii şi a derogării de la dispoziŃiile alin. (1)

şi (3) ale aceluiaşi articol, dar presupune corecta lămurire a
limitelor judecăŃii în prima instanŃă.
Totodată a fost respinsă ca inadmisibilă sesizarea privind
pronunŃarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea modului
de interpretare şi aplicare a dispoziŃiilor art. 130 alin. (2) şi art.
131 din Codul de procedură civilă, în sensul de a se stabili dacă
se poate invoca excepŃia necompetenŃei materiale în limitele
efectului devolutiv al judecării unei cauze, în apel.
4. Decizia nr. 30/05.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
2179/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860
din 18/11/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul Mureş - SecŃia civilă, în Dosarul nr. 1.177/308/2014
şi, în consecinŃă, s-au stabilit următoarele:
În aplicarea şi interpretarea articolului unic din Hotărârea
Guvernului nr. 507/2014 pentru actualizarea cuantumului chiriilor aferente imobilelor retrocedate şi afectate unor destinaŃii de
interes public, actualizarea cu indicele preŃului de consum aferent perioadei cuprinse între luna aprilie a anului 2007 şi luna
mai a anului 2014 se aplică şi cu privire la chiriile lunare prevăzute în anexa Hotărârii Guvernului nr. 1.886/2006 pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul
prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6
martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea
unor bunuri imobile care au aparŃinut cultelor religioase din România şi ale art. 1 alin. (5) din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au
aparŃinut comunităŃilor cetăŃenilor aparŃinând minorităŃilor naŃionale din România, cu modificările şi completările ulterioare,
datorate anterior intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr.
507/2014.
5. Decizia nr. 32/19.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
1329/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 97
din 09/02/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Piteşti - SecŃia I civilă, în Dosarul nr.
2.651/104/2013* în vederea pronunŃării unei hotărâri prealabile.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit
că în raport cu prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010,
ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziŃiilor sale, şi cu cele ale
art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea
nr. 283/2011, art. 2 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
84/2012, art. 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
103/2013, care opresc aplicarea efectivă a valorii de referinŃă şi
a coeficienŃilor de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare din anexele Legii-cadru nr. 284/2010, Ńinând seama şi de
prevederile art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010, se va
face distincŃie între reîncadrare, potrivit legii-cadru de salarizare,
şi plata efectivă a drepturilor salariale.
Totodată, s-a reŃinut că plata efectivă a drepturilor salariale
urmează a se efectua potrivit dispoziŃiilor art. 2 din Legea nr.
285/2010 prin raportare la nivelul de salarizare în plată pentru
funcŃia similară, respectiv prin raportare la drepturile salariale

acordate unei persoane cu acelaşi grad profesional şi aceeaşi
tranşă de vechime în muncă şi în funcŃie şi care a trecut în
aceste tranşe de vechime ulterior intrării în vigoare a Legii nr.
285/2010.
6. Decizia nr. 34/16.11.2015 pronunŃată în dosarul nr.
2780/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 945
din 21/12/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Tribunalul ConstanŃa - SecŃia a II-a civilă, în Dosarul nr.
33499/212/2013*, privind pronunŃarea unei hotărâri prealabile.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit
că în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 628 alin. (3) din
Codul de procedură civilă, cheltuielile de judecată se circumscriu noŃiunii de obligaŃie principală în titlul executoriu şi pot fi
supuse actualizării în cadrul executării silite. 7. Decizia nr.
23/29.06.2015 pronunŃată în dosarul nr. 1367/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 797 din 27/10/2015.
B. Deciziile pronunŃate în perioada iulie - decembrie 2015
de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materia contenciosului administrativ din cadrul Înaltei CurŃi
de CasaŃie şi JustiŃie prin care s-au admis sesizările formulate
potrivit art. 519 din noul Cod procedură civilă, sunt următoarele:
a. Decizia nr. 36/23.11.2015 pronunŃată în dosarul nr.
1749/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 107
din 11/02/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Braşov - SecŃia de contencios administrativ şi
fiscal, prin Încheierea din data de 29 aprilie 2015, pronunŃată în
Dosarul nr. 3.178/62/2014.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contenciosului administrativ din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit că pentru acordarea compensaŃiilor
prevăzute de art. 97 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008 privind
Codul silvic, republicată, şi de art. 4 lit. s) pct. 4 din OrdonanŃa
Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli,
începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 74/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
după data de 1 ianuarie 2010, trebuie să existe decizia favorabilă a Comisiei Europene privind ajutorul de stat şi să fie adoptate
normele metodologice ulterioare, în condiŃiile art. 5 din OrdonanŃa Guvernului nr. 14/2010.
b. Decizia nr. 37/07.12.2015 pronunŃată în dosarul nr.
3306/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51
din 25/01/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea privind pronunŃarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel ConstanŃa - SecŃia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal,
prin Încheierea din 13 iulie 2015, pronunŃată în Dosarul nr.
8.392/118/2014 şi, în consecinŃă, s-a stabilit că în interpretarea
şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3
alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele şi prenumele unei
persoane reprezintă informaŃii referitoare la date cu caracter
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personal, indiferent dacă, într-o situaŃie dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.
În cazul cererilor de liber acces la informaŃii de interes public întemeiate pe dispoziŃiile Legii nr. 544/2001, atunci când
informaŃiile de interes public şi informaŃiile cu privire la datele cu
caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiaşi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaŃiilor, accesul la informaŃiile de interes public
se realizează prin anonimizarea informaŃiilor cu privire la datele
cu caracter personal; refuzul de acces la informaŃiile de interes
public, în condiŃiile în care informaŃiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.
C. Deciziile pronunŃate în perioada iulie - decembrie 2015
de Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie
prin care s-au admis sesizările formulate potrivit art. 475 din
noul Cod procedură penală, sunt următoarele:
1) Decizia nr. 25/08.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
3009/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 860
din 18/11/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Suceava - SecŃia penală şi pentru cauze cu
minori prin Încheierea din 8 iulie 2015, pronunŃată în Dosarul nr.
2.747/40/2014, prin care s-a solicitat pronunŃarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a unor probleme de
drept.
În acest sens, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept în materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi
JustiŃie a stabilit că subiect activ al infracŃiunii prevăzute de art.
16 din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operaŃiunilor cu
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât
cele prevăzute de acte normative în vigoare, poate fi orice persoană fizică sau juridică.
2) Decizia nr. 27/29.10.2015 pronunŃată în dosarul nr.
3061/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 919
din 11/12/2015.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel GalaŃi în Dosarul nr. 524/44/2015, prin care s-a
solicitat pronunŃarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
următoarei chestiuni de drept: dacă ordonanŃa procurorului ierarhic superior, prin care în baza art. 335 alin. (1) din Codul de procedură penală este admisă plângerea persoanei vătămate şi se
dispune infirmarea ordonanŃei procurorului şi redeschiderea urmăririi penale, este supusă confirmării judecătorului de cameră preliminară potrivit art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală.
Astfel, s-a stabilit că redeschiderea urmăririi penale prevăzută de art. 335 din Codul de procedură penală este supusă
confirmării judecătorului de cameră preliminară, atât în urma
infirmării soluŃiei procurorului de către procurorul ierarhic superior în procedura prevăzută de art. 336 şi următoarele din Codul
de procedură penală, cât şi în cazul infirmării dispuse din oficiu.
Obligatorie de la data publicării în Monitorul Oficial al României,
Partea I, potrivit art. 477 alin. (3) din Codul de procedură penală.
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3) Decizia nr. 30/19.11.2015 pronunŃată în dosarul nr.
3515/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 14
din 08/01/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
către Curtea de Apel Braşov - SecŃia penală, prin Încheierea din
data de 16 septembrie 2015, pronunŃată în Dosarul nr.
121/62/2014, prin care se solicită pronunŃarea unei hotărâri
prealabile pentru dezlegarea de principiu a următoarei probleme
de drept "dacă în situaŃia unei infracŃiuni de înşelăciune (dar şi a
altor infracŃiuni, de pildă, furtul calificat), comise sub imperiul
legii anterioare, prin modificarea conŃinutului noŃiunii de «consecinŃe deosebit de grave» şi existenŃa unui prejudiciu sub pragul
de 2.000.000 lei are loc o dezincriminare parŃială (a formei
agravate), prin modificarea cerinŃelor de tipicitate ca trăsătură
esenŃială a infracŃiunii".
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a statuat că în situaŃia unei infracŃiuni de înşelăciune comise sub
imperiul Codului penal din 1969, care a produs un prejudiciu
sub pragul de 2.000.000 lei, modificarea noŃiunii de "consecinŃe
deosebit de grave" în Codul penal nu produce efectele prevăzute de art. 4 din Codul penal şi nici pe cele prevăzute de art. 3
alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a
Legii nr. 286/2009 privind Codului penal şi nu conduce la dezincriminarea infracŃiunii de înşelăciune.
4) Decizia nr. 29/19.11.2015 pronunŃată în dosarul nr.
3465/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 29
din 15/01/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Bucureşti - SecŃia a II-a penală prin Încheierea
din 22 septembrie 2015, pronunŃată în Dosarul nr.
2.137/122/2014 (2.787/2015), prin care se solicită pronunŃarea
unei hotărâri prealabile referitoare la chestiunea de drept: "dacă
în aplicarea art. 585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în cazul operaŃiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicate în temeiul Codului penal din 1968 pentru o
infracŃiune săvârşită sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu
închisoarea aplicată în temeiul noului Cod penal pentru o infracŃiune săvârşită sub imperiul Codului penal din 1968 se impune
determinarea legii penale mai favorabile condamnatului în temeiul art. 5 din noul Cod penal sau se aplică legea în vigoare la
momentul efectuării operaŃiunii de contopire".
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit că în procedura de modificare a pedepsei prevăzută de art.
585 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală, în cadrul
operaŃiunii de contopire a unei pedepse cu închisoarea aplicată
în temeiul Codului penal anterior pentru o infracŃiune săvârşită
sub imperiul acestei legi cu o pedeapsă cu închisoarea aplicată
în temeiul noului Cod penal pentru o infracŃiune săvârşită sub
Codul penal anterior, se impune determinarea legii penale mai
favorabile condamnatului conform art. 5 din Codul penal.
5) Decizia nr. 32/11.12.2015 pronunŃată în dosarul nr.
2265/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 62
din 28/01/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Alba Iulia - SecŃia penală şi pentru cauze cu

minori, în Dosarul nr. 3.616/243/2014 prin care se solicită pronunŃarea unei hotărâri pentru rezolvarea de principiu a chestiunii de drept vizând interpretarea dispoziŃiilor art. 270 alin. (3) din
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, sens în
care s-a reŃinut:
Dacă noŃiunea de "contrabandă" folosită de legiuitor în dispoziŃiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul
vamal al României în sintagma "cunoscând că acestea provin
din contrabandă" se referă la infracŃiunea de contrabandă în
sensul definit de art. 270 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României sau la noŃiunea de "contrabandă" în sens larg;
În cazul în care se stabileşte că textul prevăzut de art. 270
alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României
se referă la infracŃiunea de contrabandă, care dintre cele două
modalităŃi urmează a fi avută în vedere: aceea prevăzută de art.
270 alin. (1) sau aceea prevăzută de art. 270 alin. (2) din Legea
nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.
Totodată s-a stabilit că noŃiunea de "contrabandă" utilizată
de legiuitor în dispoziŃiile art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006
privind Codul vamal al României, în sintagma "cunoscând că
acestea provin din contrabandă", priveşte contrabanda constând în introducerea în Ńară a bunurilor sau a mărfurilor care
trebuie plasate sub un regim vamal prin alte locuri decât cele
stabilite pentru controlul vamal ori introducerea în Ńară a acestor
bunuri sau mărfuri prin locurile stabilite pentru controlul vamal,
prin sustragerea de la controlul vamal.

6) Decizia nr. 33/11.12.2015 pronunŃată în dosarul nr.
2370/1/2015, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 36
din 19/01/2016.
Prin această decizie a fost admisă sesizarea formulată de
Curtea de Apel Oradea în Dosarul nr. 475/35/2014, prin care se
solicită pronunŃarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea
de principiu a problemei de drept vizând posibilitatea ca judecătorul de cameră preliminară învestit cu soluŃionarea plângerii
împotriva soluŃiei de renunŃare la urmărirea penală să poată
dispune admiterea plângerii şi schimbarea soluŃiei de renunŃare
la urmărirea penală în soluŃia de clasare, atunci când petentul
invocă unul din temeiurile de drept care atrag ca şi consecinŃă
imediată pronunŃarea unei soluŃii de clasare.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit că în aplicarea dispoziŃiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de
procedură penală, judecătorul de cameră preliminară învestit cu
soluŃionarea plângerii împotriva soluŃiei de renunŃare la urmărirea penală poate dispune admiterea plângerii şi schimbarea
soluŃiei de renunŃare la urmărirea penală în soluŃia de clasare,
atunci când petentul invocă unul din temeiurile de drept care
atrag ca şi consecinŃă imediată pronunŃarea unei soluŃii de clasare.
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RELAŢII INTERNAŢIONALE

LIBERAREA CONDIłIONATĂ
- studiu de drept comparat ALINA BĂRBULESCU,
consilier juridic asimilat judecătorilor şi procurorilor
DirecŃia afaceri europene, relaŃii internaŃionale şi programe

Cadrul legal în materie
Noul cod penal reglementează instituŃia liberării condiŃionate
în capitulul V Individualizarea pedepselor, secŃiunea a 6-a. Prevederile actuale cunosc o serie de modificări faŃă de cele din
vechiul cod penal (prevăzută de art. 59, 591, 60 şi 61 – despre
liberarea condiŃionată, liberarea condiŃionată în cazul infracŃiunilor săvârşite din culpă, liberarea condiŃionată în cazuri speciale
şi efectele liberării condiŃionate) atât sub aspectul condiŃiilor de
acordare, cât şi al procesului de reinserŃie socială a condamnatului, dar şi prin implicarea activă şi calificată a statului, rolul
esenŃial revenind consilierilor de probaŃiune.
Astfel, potrivit noii reglementări, condiŃiile liberării condiŃionate sunt stabilite distinct pentru detenŃiunea pe viaŃă (art. 99),
respectiv pentru pedeapsa închisorii (art.100). Totodată, în cuprinsul art. 101 sunt dispuse măsurile de supraveghere şi obligaŃiile impuse condamnatului în cazul acordării liberării
condiŃionate, iar situaŃiile vizând modificarea sau încetarea obligaŃiilor, revocarea sau anularea liberării condiŃionate sunt prevăzute în art. 103 – 105, alături de efectele liberării condiŃionate
(art. 106).
În continuarea acestor prevederi, noul Cod de procedură
penală reglementează sub aspect procesual instituŃia liberării
condiŃionate în cuprinsul art. 587 - 588.
Totodată, Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, prevede în capitolul VIII al
Titlului III privind executarea pedepselor privative de libertate,
detalierea procedurii de acordare a liberării condiŃionate, precum şi a calculului părŃii de pedeapsă considerate a fi executate
în condiŃiile art. 96 astfel:
" (1) Pedeapsa care este considerata ca executata pe baza
muncii prestate sau a instruirii şcolare şi formarii profesionale, în
vederea acordării liberării condiŃionate, se calculează după cum
urmează:
a) în cazul în care se prestează o muncă remunerată, se
considera 5 zile executate pentru 4 zile de muncă;
b) în cazul în care se prestează o muncă neremunerată, se
considera 4 zile executate pentru 3 zile de muncă;
c) în cazul în care munca este prestată pe timpul nopŃii, se
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consideră 3 zile executate pentru două nopŃi de muncă;
d) în cazul participării la cursurile de şcolarizare pentru
formele de învăŃământ general obligatoriu, se consideră
30 de zile executate pentru absolvirea unui an şcolar;
e) în cazul participării la cursurile de calificare ori recalificare profesională, se consideră 20 de zile executate pentru absolvirea unui curs de calificare ori recalificare
profesională;
f) în cazul elaborării de lucrări ştiinŃifice publicate sau invenŃii şi inovaŃii brevetate, se consideră 30 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinŃifică sau invenŃie şi
inovaŃie brevetate.
(2) Reducerea fracŃiunii de pedeapsă care este considerată
ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii şcolare şi
formarii profesionale nu poate fi revocată".
Trebuie, de asemenea, menŃionate dispoziŃiile art. 58 – 62
din Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal, care reglementează procedura punerii în executare a măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor stabilite de instanŃă în cazul acordării
liberării condiŃionate, precum şi modificarea sau încetarea obligaŃiilor şi situaŃiile vizând revocarea liberării condiŃionate.
Nu în ultimul rând, dispoziŃii referitoare la instituŃia liberării
condiŃionate sunt cuprinse în Legea nr. 252/2013 privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de probaŃiune. Având în vedere
că prin activitatea sistemului de probaŃiune se urmăreşte reabilitarea socială a infractorilor, diminuarea riscului de săvârşire a
unor noi infracŃiuni şi creşterea gradului de siguranŃă în comunitate, este uşor de înŃeles rolul său în coordonarea procesului de
supraveghere şi a persoanelor faŃă de care s-a dispus liberarea
condiŃionată, dacă restul de pedeapsă rămas neexecutat la data
liberării era de 2 ani sau mai mare .
Istoricul reglementărilor în materie
În dreptul român, liberarea condiŃionată a fost pentru prima
oară reglementată prin legea de organizare a închisorilor din

1874, în privinŃa minorilor încarceraŃi, fiind ulterior introdusă cu
caracter de generalitate în legea penitenciarelor, publicată în
1929.
În Codul Penal de la 1936, instituŃia liberării condiŃionate era
reglementată drept ultimă etapă a regimului progresiv al executării pedepsei închisorii, iar începând cu 1950, prevederile în
materia liberării condiŃionată sunt înlocuite de cele care reglementează instituŃia liberării înainte de termen, care consta în
punerea în libertate necondiŃionată înainte de termen, a condamnatului, pe baza muncii prestate şi cu condiŃia bunei conduite în timpul executării pedepsei.
O mai amplă reglementare a fost consacrată prin Decretul
nr. 720/ 1956 rămasă în vigoare până la 1 ianuarie 1969, când a
fost abrogată şi a fost reintrodusă instituŃia liberării condiŃionate
ca fiind preferabilă liberării înainte de termen.
Ulterior, prin Legea nr. 140/1996, instituŃia liberării condiŃionate a fost modificată în sensul măririi fracŃiunilor de pedeapsă
pe care condamnatul trebuia să le fi executat pentru a se putea
aproba punerea sa în libertate.
Conceptul de liberare condiŃionată.
Perspectiva actuală în practica judiciară şi execuŃională
la nivel naŃional
Abordarea instituŃiei liberării condiŃionate a suscitat, în doctrină şi în practică, o serie de aprecieri din perspectiva rezonanŃelor deopotrivă din dreptul substanŃial, din dreptul procedural şi
din dreptul execuŃional penal, precum şi din alte domenii ale
vieŃii sociale.
Cu privire la natura juridică a acestei instituŃii, liberarea condiŃionată este considerată ca fiind complementară regimului de
executare a pedepsei închisorii, respectiv o instituŃie subsecventă pedepsei privative de libertate . Aplicarea sa vizează cu
predilecŃie conduita condamnatului în timpul executării pedepsei
cu verificarea îndeplinirii condiŃiilor prevăzute de lege (în art. 99,
art. 100 din noul cod penal). Altfel spus este deci o formă de
înlăturare condiŃionată a continuării executării pedepsei sau „un
mijloc de individualizare administrativă a executării pedepsei
închisorii la locul de deŃinere”.
Analizând instituŃia liberării condiŃionate din perspectiva
dreptului execuŃional penal, în doctrină a fost subliniată o particularitate a sa, anume faptul că, în îndeplinirea condiŃiilor de
acordare a liberării condiŃionate, preeminenŃă au nu aspectele
legate de gravitatea infracŃiunii pentru care persoana a fost
condamnată, de durata pedepsei închisorii şi nici chiar dacă
aceasta a fost pronunŃată cu ocazia condamnării la pedeapsă în
urma comutării detenŃiunii pe viaŃă, ci aspectele care au în vedere în primul rând conduita condamnatului aflat în cursul executării pedepsei privative de libertate şi perspectiva reinserŃiei
sale sociale şi, implicit, atingerea scopului pedepsei, chiar şi în
această modalitate de executare.
Dar această perspectivă nu poate fi evaluată decât prin raportare la condiŃiile obiective de acordare a liberării condiŃionate, prevăzute de codul penal în art. 99 şi 100.
Astfel, „liberarea condiŃionată în cazul detenŃiunii pe viaŃă
poate fi dispusă, dacă:

a) cel condamnat a executat efectiv 20 de ani de detenŃiune;
b) cel condamnat a avut o bună conduită pe toată durata
executării pedepsei;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaŃiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanŃa are convingerea că persoana condamnată s-a
îndreptat şi se poate reintegra în societate. Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat
acordarea liberării condiŃionate şi atenŃionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinŃelor
la care se expune, dacă va mai comite infracŃiuni sau nu
va respecta măsurile de supraveghere ori dacă nu va
executa obligaŃiile ce îi revin pe durata termenului de
supraveghere. De la data liberării condiŃionate, condamnatul este supus unui termen de supraveghere de
10 ani”.
În ceea ce priveşte liberarea condiŃionată în cazul pedepsei
închisorii, aceasta poate fi dispusă, dacă:
a) cel condamnat a executat cel puŃin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii care nu depăşeşte 10
ani, sau cel puŃin trei pătrimi din durata pedepsei, dar nu
mai mult de 20 de ani, în cazul închisorii mai mari de 10
ani;
b) cel condamnat se află în executarea pedepsei în regim
semideschis sau deschis;
c) cel condamnat a îndeplinit integral obligaŃiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când
dovedeşte că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) instanŃa are convingerea că persoana condamnată s-a
îndreptat şi se poate reintegra în societate.
În cazul condamnatului care a împlinit vârsta de 60 de ani,
se poate dispune liberarea condiŃionată, după executarea efectivă a jumătate din durata pedepsei, în cazul închisorii ce nu
depăşeşte 10 ani, sau a cel puŃin două treimi din durata pedepsei, în cazul închisorii mai mari de 10 ani, dacă sunt îndeplinite
condiŃiile prevăzute în alin. (1) lit. b)-d).
În calculul fracŃiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (1) se
Ńine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest
caz, liberarea condiŃionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puŃin jumătate din durata pedepsei închisorii, când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puŃin două treimi,
când pedeapsa este mai mare de 10 ani.
În calculul fracŃiunilor de pedeapsă prevăzute în alin. (2) se
Ńine seama de partea din durata pedepsei ce poate fi considerată, potrivit legii, ca executată pe baza muncii prestate. În acest
caz, liberarea condiŃionată nu poate fi dispusă înainte de executarea efectivă a cel puŃin o treime din durata pedepsei închisorii,
când aceasta nu depăşeşte 10 ani, şi a cel puŃin jumătate, când
pedeapsa este mai mare de 10 ani.
Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberării condiŃionate şi atenŃionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare şi a consecinŃelor la care
se expune, dacă va mai comite infracŃiuni sau nu va respecta
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măsurile de supraveghere ori nu va executa obligaŃiile ce îi revin
pe durata termenului de supraveghere.
Intervalul cuprins între data liberării condiŃionate şi data împlinirii duratei pedepsei constituie termen de supraveghere pentru condamnat.

-

Procedura acordării liberării condiŃionate
Liberarea condiŃionată se acordă potrivit procedurii prevăzute în Codul de procedură penală, la cererea persoanei condamnate sau la propunerea comisiei pentru liberare condiŃionată.
Liberarea condiŃionată se acordă, în mod facultativ, dacă
sunt îndeplinite şi constatate de către instanŃă, condiŃiile legale,
mai sus prezentate, fără ca ea să constituie un drept al condamnatului. Cele 4 categorii de condiŃii prevăzute pentru fiecare
din situaŃiile de la art. 99, respectiv 100 din codul penal trebuie
îndeplinite cumulativ şi cuprind deopotrivă aspecte obiective şi
subiective, privind fracŃiunile de pedeapsă executate sau considerate ca executate (calculate potrivit dispoziŃiilor art. 96 din
Legea nr. 254/2013) şi elemente vizând conduita condamnatului
şi perspectiva reintegrării sale sociale.
Procedura liberării condiŃionate începe prin activitatea comisiei pentru liberare condiŃionată, alcătuită, potrivit art. 97 alin. 2
din Legea nr. 254/2013 din: judecătorul de supraveghere a privării de libertate, care este şi preşedintele comisiei, directorul
penitenciarului, directorul adjunct pentru siguranŃa deŃinerii şi
regim penitenciar, directorul adjunct pentru educaŃie şi asistenŃă
psihosocială şi un consilier de probaŃiune din cadrul serviciului
de probaŃiune competent potrivit legii în circumscripŃia căruia se
află penitenciarul. Secretariatul comisiei se asigură de către
şeful serviciului evidenŃă din penitenciarul respectiv.
Concret, potrivit dispoziŃiilor art. 97 din Legea nr. 254/2013,
etapele acestei proceduri sunt următoarele:
- Comisia pentru liberare condiŃionată formulează propuneri
de liberare condiŃionată a persoanei condamnate, Ńinând
seama de:
a) fracŃiunea din pedeapsă efectiv executată şi de partea
din durata pedepsei care este considerată ca executată;
b) regimul de executare a pedepsei privative de libertate în
care este repartizată;
c) îndeplinirea obligaŃiilor civile stabilite prin hotărârea de
condamnare, în afară de cazul când dovedeşte că nu a
avut nicio posibilitate să le îndeplinească;
d) conduita persoanei condamnate şi eforturile acesteia
pentru reintegrare socială, în special în cadrul muncii
prestate, al activităŃilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă
socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale,
precum şi responsabilităŃile încredinŃate, recompensele
acordate şi sancŃiunile disciplinare aplicate;
e) antecedentele sale penale.
În activitatea sa, comisia Ńine cont şi de rezultatele aplicării
instrumentelor-standard de evaluare a activităŃilor desfăşurate
de deŃinuŃi, aprobate prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
- Persoana condamnată este adusă în faŃa comisiei pentru
liberare condiŃionată, cu excepŃia situaŃiilor în care prezintă afecŃiuni medicale confirmate de medic, care nu permit
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prezentarea sa. În acest caz, persoana condamnată poate
depune înscrisuri.
Propunerea comisiei pentru liberare condiŃionată este cuprinsă într-un proces-verbal motivat, care cuprinde poziŃia
membrilor comisiei faŃă de propunerea de liberare.
La procesul-verbal de propunere a liberării condiŃionate se
anexează, prin grija consilierului de probaŃiune din cadrul
serviciului de probaŃiune competent potrivit legii în circumscripŃia căruia se află penitenciarul, recomandările cu privire la măsurile de supraveghere şi obligaŃiile prevăzute la
art. 101 din Codul penal care pot fi aplicate de către instanŃa de judecată, în cazul în care restul de pedeapsă
rămas neexecutat la data liberării persoanei condamnate
este de 2 ani sau mai mare .
Persoana condamnată poate prezenta, în faŃa comisiei
pentru liberare condiŃionată, dovezi că şi-a îndeplinit obligaŃiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare ori s-a
aflat în imposibilitatea îndeplinirii acestor obligaŃii.
Procesul-verbal, împreună cu documentele care atestă
menŃiunile cuprinse în acesta, se înaintează judecătoriei
în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, iar procesulverbal se comunică de îndată persoanei condamnate.
În cazul în care comisia pentru liberare condiŃionată constată că persoana condamnată nu întruneşte condiŃiile pentru a
fi liberată condiŃionat, în procesul-verbal fixează un termen
pentru reexaminarea situaŃiei acesteia, care nu poate fi mai
mare de un an. În cazul în care cererea de liberare condiŃionată este formulată înainte de îndeplinirea condiŃiei privind
îndeplinirea fracŃiunii prevăzute de Codul penal, iar perioada rămasă de executat până la împlinirea acestei fracŃiuni
este mai mare de un an, termenul stabilit de comisie va fi
data împlinirii fracŃiunii prevăzute de Codul penal. În cazul în
care perioada rămasă de executat până la împlinirea acestei fracŃiuni este mai mică de un an, termenul fixat de comisie poate depăşi data împlinirii fracŃiunii prevăzute de Codul
penal, dar nu poate fi mai mare de un an. Totodată, comisia
comunică, de îndată, procesul-verbal persoanei condamnate, care are posibilitatea ca, în termen de 3 zile de la aducerea la cunoştinŃă, sub semnătură, să se adreseze, cu cerere
de liberare condiŃionată, judecătoriei în circumscripŃia căreia
se află penitenciarul.
În vederea soluŃionării cererii de liberare condiŃionată a
persoanei condamnate sau a propunerii formulate de comisie, instanŃa poate consulta dosarul individual al persoanei condamnate sau poate solicita copii ale actelor şi
documentelor din acesta.

Potrivit dispoziŃiilor art. 587 din codul de procedură penală,
instanŃa competentă să dispună liberarea condiŃionată a condamnatului este judecătoria în a cărei circumscripŃie se află
locul de deŃinere. Pe baza documentelor mai sus menŃionate şi
după analiza îndeplinirii condiŃiilor de acordare a liberării condiŃionate, instanŃa se va pronunŃa prin hotărâre.
Când instanŃa constată că nu sunt îndeplinite condiŃiile pentru acordarea liberării condiŃionate, prin hotărârea de respingere
fixează termenul după expirarea căruia propunerea sau cererea
va putea fi reînnoită. Termenul nu poate fi mai mare de un an şi
curge de la rămânerea definitivă a hotărârii.

Hotărârea judecătoriei poate fi atacată cu contestaŃie la tribunalul în a cărei circumscripŃie se află locul de deŃinere, în
termen de 3 zile de la comunicare.
ContestaŃia formulată de procuror este suspensivă de executare.
Trebuie precizat că, în cazul acordării liberării condiŃionate,
o copie de pe hotărârea rămasă definitivă se comunică serviciului de probaŃiune competent, precum şi unităŃii de poliŃie în a
cărei circumscripŃie locuieşte cel eliberat, astfel încât să poată fi
îndeplinită activitatea de supraveghere potrivit dispoziŃiilor legii
nr. 252/2013, mai sus evocate.
Liberarea condiŃionată poate fi anulată în situaŃia în care pe
parcursul termenului de supraveghere se descoperă că persoana condamnată mai săvârşise o infracŃiune până la acordarea
liberării, pentru care i s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după
expirarea acestui termen sau revocată dacă pe durata supravegherii persoana condamnată, cu rea-credinŃă, nu respectă măsurile de supraveghere sau nu execută obligaŃiile impuse ori
dacă după acordarea liberării cel condamnat a săvârşit o nouă
infracŃiune, care a fost descoperită în termenul de supraveghere
şi pentru care s-a pronunŃat o condamnare la pedeapsa închisorii, chiar după expirarea acestui termen.
Potrivit dispoziŃiilor art. 588 din codul de procedură penală,
asupra anulării liberării condiŃionate prevăzute la art. 105 alin.
(1) din Codul penal se pronunŃă, din oficiu sau la sesizarea procurorului sau a consilierului de probaŃiune, instanŃa care judecă
ori a judecat în primă instanŃă infracŃiunea care atrage anularea.
Aceeaşi instanŃă, prevăzută la alin. (1) se pronunŃă şi asupra
revocării liberării condiŃionate, în situaŃia prevăzută la art. 104
alin. (2) din Codul penal.
Asupra revocării liberării condiŃionate, în situaŃia prevăzută
la art. 104 alin. (1) din Codul penal, se va pronunŃa, însă, judecătoria în a cărei circumscripŃie se află locul de deŃinere, la sesizarea serviciului de probaŃiune, precum şi în cazul când instanŃa
care l-a judecat pe condamnat pentru o altă infracŃiune nu s-a
pronunŃat în această privinŃă.
InstanŃa în faŃa căreia hotărârea a rămas definitivă este
obligată să comunice locului de deŃinere şi serviciului de probaŃiune, atunci când este cazul, o copie de pe dispozitivul prin
care s-a dispus revocarea liberării condiŃionate.
Aspecte de drept comparat în materie
Printre particularităŃile instituŃiei liberării condiŃionate, aşa
cum se regăseşte în reglementarea actuală în legislaŃia naŃională, se numără un aspect care a suscitat o atenŃie deosebită în
ultima perioadă, în special ca urmare a uzitării sale recente, cu
preponderenŃă, respectiv prevederea din art. 96 alin. 1 litera f)
din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, potrivit căreia, pedeapsa care este
considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a instruirii
şcolare şi formării profesionale, în vederea acordării liberării
condiŃionate, se calculează, în cazul elaborării de lucrări ştiinŃifice publicate sau invenŃii şi inovaŃii brevetate, considerându-se
30 de zile executate, pentru fiecare lucrare ştiinŃifică sau invenŃie şi inovaŃie brevetate; reducerea fracŃiunii de pedeapsă care
este considerată ca executată pe baza muncii prestate sau a
instruirii şcolare şi formarii profesionale nu poate fi revocată.

În esenŃă, aspectul care a creat o efervescenŃă deosebită
deopotrivă în mass media, dar şi la nivel universitar, l-a reprezentat faptul că foarte mulŃi deŃinuŃi au beneficiat, în ultima perioadă, de reducerea perioadei de detenŃie cu 30 de zile pentru
fiecare lucrare ştiinŃifică, invenŃie sau inovaŃie brevetate, în condiŃiile art. 96, alin (1), litera f) din Legea 254/2013, iar caracterul
ştiinŃific al lucrărilor este lăsat, în lipsa altor dispoziŃii legale, la
aprecierea comisiei pentru liberare condiŃionată din cadrul penitenciarului.
În acest sens, a fost pusă în discuŃie o propunere legislativă
în sensul abrogării dispoziŃiilor literei f). Potrivit expunerii de
motive, senatorii iniŃiatori susŃin că membrii comisiilor de eliberare condiŃionată, nu pot avea competenŃele necesare pentru
stabilirea valorii ştiinŃifice ori a caracterului inovator al unor lucrări şi nici de a garanta noutatea, unicitatea acesteia. Totodată,
scopul acestei prevederi nu se poate realiza decât printr-o evaluare subiectivă a deŃinuŃilor cu privire la care legea nu prevede
criterii, astfel că reducerea pedepselor, se arată în expunerea
de motive, ar trebui să fie acordată doar pe baza activităŃilor de
muncă din închisoare, pe baza cursurilor de şcolarizare sau de
calificare sau pe criteriile de bună purtare existente acum în
regulamentele AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
Proiectul legislativ va intra în dezbatere în sesiunea care începe în februarie 2016, iar Camera DeputaŃilor va fi camera
decizională.
FaŃă de aceste aspecte, facem în continuare, o succintă
prezentare a prevederilor în materia liberării condiŃionate, la
nivelul câtorva state membre ale Uniunii Europene, cu sisteme
de drept similare sistemului de drept naŃional, pe baza informaŃiilor puse la dispoziŃie de acestea, în cadrul unui chestionar elaborat în acest sens.
LITUANIA
InstituŃia liberării condiŃionate este reglementată în Codul
privind executarea pedepselor şi în funcŃionează în contextul
sistemului de probaŃiune.
Astfel, potrivit art. 157 din actul normativ invocat, persoanele
condamnate, aflate în executarea pedepsei închisorii, care au
executat sancŃiunile potrivit planului individual de reabilitare
socială şi au adresat o solicitare Comisiei pentru liberarea condiŃionată şi cu privire la care riscul unui comportament cu potenŃial criminogen este scăzut şi/sau s-a înregistrat un progres în
reducerea acestui risc de recidivă şi reprezintă motive rezonabile de conformare faŃă de lege şi de abandonare a comportamentului criminal, pot fi liberate condiŃionat.
Alineatul 2 al art. 157 descrie fracŃiunile minime executate
din pedeapsă, pentru categorii de pedepse cu închisoarea, care
condiŃionează acordarea liberării condiŃionate, iar alineatul 3
impune un termen general de minimum 9 luni executate anterior
fracŃiunii indicate în alin. 2, precum şi obligativitatea acordului
condamnatului cu privire la supravegherea sa intensivă în perioada de probaŃiune.
Ca şi în reglementarea noastră, instanŃa competentă în
acordarea liberării condiŃionate este instanŃa locului de deŃinere.
O particularitate o reprezintă cele 5 situaŃii reglementate în
art. 158, în care nu se poate acorda liberarea condiŃionată, respectiv: pentru persoanele condamnate pentru infracŃiuni privind
independenŃa, integritatea teritorială şi ordinea constituŃională a
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statului; persoanele condamnate pentru infracŃiuni împotriva
libertăŃii sexuale a tinerilor, pentru persoanele a căror pedeapsă
cu moartea a fost înlocuită cu detenŃiunea pe viaŃă, în procedurile de graŃiere sau amnistie sau care sunt condamnate la pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă; persoane condamnate pentru
infracŃiuni săvârşite cu intenŃie în timpul detenŃiei sub supraveghere sau în timpul arestului; persoanele care mai au mai puŃin
de 3 luni de executat din pedeapsa închisorii.
În ceea ce priveşte aspectul concret al existenŃei unei prevederi exprese vizând reducerea termenului de pedeapsă în
contextul aplicării liberării condiŃionate a condamnatului ca urmare a redactării/publicării de lucrări ştiinŃifice în timpul executării pedepsei privative de libertate, legislaŃia nu reglementează
asemenea aspecte, dar o astfel de activitate a condamnatului
deŃinut poate fi avută în vedere cu prilejul evaluării riscului recidivei sau a progresului în reducerea acestui risc sau potenŃial
criminogen.
POLONIA
LegislaŃia poloneză în materie prevede în art. 77 din codul
penal/6 iunie 1997, posibilitatea liberării condiŃionate a condamnatului doar în măsura în care atitudinea, caracteristicile individuale, condiŃiile şi circumstanŃele săvârşirii infracŃiunii şi
comportamentul condamnatului ulterior condamnării şi în timpul
detenŃiei conduc la convingerea că scopul pedepsei se poate
realiza şi prin eliberarea sa din detenŃie şi că respectiva persoană nu va recidiva.
În ceea ce priveşte procedura de acordare a liberării condiŃionate, aceasta este iniŃiată prin cererea condamnatului, a procurorului sau poate fi declanşată şi din oficiu sau la solicitarea
directorului penitenciarului sau a consilierului de probaŃiune.
Acordarea liberării condiŃionate este facultativă, instanŃa nu are
obligaŃia de a aproba aceste cereri, dar va analiza toate aspectele posibile reglementate prin art. 77. O condiŃie importantă de
evaluat este aşa numita „positive criminological forecast” – previziune/pronostic criminologică pozitivă.
În acest sens, având în vedere şi aspectul concret al studiului, trebuie reŃinut faptul că activitatea ştiinŃifică din timpul detenŃiei, a persoanelor condamnate, este avută în vedere de
instanŃă în evaluarea condiŃiilor de acordare a liberării condiŃionate, dar nu reprezintă ea înseşi o condiŃie în sine pentru aprobarea unei astfel de cereri.
SCOłIA
Potrivit legislaŃiei din ScoŃia, organismul care acordă liberarea condiŃionată este un tribunal care funcŃionează în baza reglementărilor Legii din 1989 privind închisorile, Legii din 1993
privind persoanele încarcerate şi procedura penală, ConvenŃiei
drepturilor din 2001 şi Legii din 2003 privind justiŃia penală.
Tribunalul are competenŃa de a dispune liberarea condiŃionată a persoanelor condamnate care au executat cel puŃin 4 ani
din pedeapsa închisorii sau pentru pedepse de cel puŃin 4 ani
de închisoare ori chiar pentru persoanele condamnate la detenŃiunea pe viaŃă. Tribunalul are de asemenea atribuŃii în a recomanda revocarea acestor măsuri sau de a recomanda
ministrului reeliberarea din detenŃie, precum şi de face alte recomandări privind condiŃiile/obligaŃiile condamnaŃilor eliberaŃi din
detenŃie.
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CondiŃiile avute în vedere pentru acordarea liberării condiŃionate, reglementate prin dispoziŃiile din 2001 privind comisia
pentru liberarea condiŃionată sunt următoarele:
- natura şi circumstanŃele infracŃiunii pentru care a fost condamnat inculpatul
- conduita condamnatului, din momentul pronunŃării pedepsei
- probabilitatea săvârşirii din nou a unei infracŃiuni
- activitatea pe care acesta intenŃionează să o desfăşoare
în timpul perioadei de probaŃiune
DispoziŃiile privind conduita condamnatului în timpul detenŃiei sunt prevăzute în sens larg, iar în ceea ce priveşte concret
activitatea ştiinŃifică, publicistică etc. nu există astfel de reglementări.
SLOVACIA
Potrivit codului penal slovac, instanŃa poate dispune liberarea condiŃionată a condamnatului care şi-a îndeplinit obligaŃiile,
a avut o bună conduită în timpul executării pedepsei, a demonstrat o îmbunătăŃire a comportamentului său şi permite a se
preconiza că va avea o bună conduită în viitor.
La aceste condiŃii se adaugă cele privind executarea a jumătate din pedeapsă, iar în cazul infracŃiunilor mai grave a două
treimi din pedeapsă.
InstanŃa va avea în vedere şi aspectele legate de contextul
concret al executării pedepsei, inclusiv de penitenciarul unde
aceasta este executată.
Pentru infracŃiunile foarte grave, cu excepŃia situaŃiei în care
pedeapsa aplicată este detenŃiunea pe viaŃă, pentru acordarea
liberării condiŃionate condamnatul trebuie să fi executat trei
sferturi din pedeapsa aplicată. În cazul în care pedeapsa aplicată este detenŃiunea pe viaŃă, condamnatul poate fi liberat condiŃionat numai dacă a executat primii 25 de ani din pedeapsă, iar
în cazul în care persoana a fost din nou condamnată la detenŃiunea pe viaŃă acesta nu mai poate beneficia de liberare condiŃionată.
În ceea ce priveşte perioada de probaŃiune, aceasta este
cuprinsă între 1 şi 7 ani şi în cursul ei instanŃa poate dispune
măsuri suplimentare de supraveghere.
În ceea ce priveşte efectele liberării condiŃionate, de notat ar
fi faptul că în cazul în care persoana îşi îndeplineşte toate obligaŃiile în timpul perioadei de probaŃiune, pedeapsa se consideră
a fi executată din chiar momentul liberării sale condiŃionate.
În ceea ce priveşte criteriile de acordare a liberării condiŃionate, nu există asemenea reglementări.
Orientarea europeană în această materie este de a reglementa instituŃia liberării condiŃionate punând accent pe conduita
condamnatului pe durata executării pedepsei, condiŃie pe care o
regăsim prevăzută expres în majoritatea legislaŃiilor Statelor
Membre şi care este de natură a motiva în plus persoana aflată
în cursul executării spre a accelerarea procesului de reinserŃie
socială.
Altfel spus, scopul esenŃial vizează în acelaşi timp reabilitarea socială şi reducerea riscului de recidivă, dar şi reducerea
costurilor sociale ale executării pedepselor privative de liberate.
Se observă însă faptul că activitatea ştiinŃifică, publicistică
sau lucrările cu caracter de invenŃie sau inovaŃie, deşi poate fi
avută/sau chiar este avută în vedere ca un criteriu pentru evalu-

area conduitei condamnatului, în contextul îndeplinirii celorlalte
condiŃii necesare pentru a i se putea acorda liberarea condiŃionată, nu este reglementată ca atare, drept o condiŃie în sine
pentru reducerea termenelor de executare pentru liberarea condiŃionată.
În acest sens au răspuns şi state precum Austria care subliniază că elaborarea de studii sau lucrări ştiinŃifice nu ar putea
justifica acordarea liberării condiŃionate sau Slovenia care precizează că legislaŃia penală din 2006 (art. 105 – 108 privind executarea pedepselor) nu prevede expres o astfel de condiŃie sau
criteriu care să influenŃeze decizia de acordare a liberării condiŃionate. Similar, legislaŃiile din CroaŃia şi din Portugalia nu prevăd astfel de condiŃii, dar, aşa cum se precizează în răspunsul
autorităŃilor portugheze, asemenea criterii pot fi avute în vedere
pentru evaluarea conduitei condamnaŃilor.

În loc de concluzie, putem sublinia faptul că evaluarea
conduitei condamnatului pentru acordarea liberării condiŃionate
este important să aibă în vedere o serie de coordonate obiective
şi subiective deopotrivă, care să poată fi particularizate pentru
fiecare individ în parte, fără a minimaliza importanŃa valorificării
potenŃialului socioeconomic, dar şi ştiinŃific şi inovativ al persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de liberate.
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Capitolul I
STAREA SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2015
I.1 Activitatea instanţelor judecătoreşti
I.1.1. Volumul de activitate la nivelul instanţelor judecătoreşti
Volumul total de activitate
În perioada de referinŃă, exceptând instanŃele militare care vor fi analizate distinct, la nivelul întregii Ńări au funcŃionat un număr
de 176 judecătorii, 42 de tribunale, 4 tribunale specializate, 15 curŃi de apel şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie care, împreună au
înregistrat un volum total de activitate de 3.040.020 dosare (3.502.689 dosare în anul 2014), ceea ce corespunde unei scăderi cu
13,21% comparativ cu perioada anterioară.
Din totalitatea dosarelor înregistrate pe rolul instanŃelor naŃionale, au fost soluŃionate la nivel naŃional 2.237.221 cauze
(2.509.272 cauze în anul 2014), ceea ce reprezintă un procent de soluŃionare de 73,59% (71,64% în 2014).
Din punct de vedere grafic, situaŃia stocurilor şi a cauzelor nou intrate pe ultimii 5 ani se prezintă după cum urmează:
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3000000
2500000
2379107

2455181

2000000

2266090

2274851
2036078

1500000
1227838

1000000
500000

1003942

1071336
812183

880491

0
2011

2012
cauze în stoc

2013

2014

2015

cauze nou intrate

După cum se poate observa, nivelul stocurilor în anul 2015 a scăzut faŃă de anul 2014 cu 223.896 dosare, ceea ce reprezintă
18,23%, iar comparativ cu anul 2011 a crescut cu 191.759 dosare ceea ce corespunde unei creşteri cu 23,61%.
Nivelul cauzelor nou intrate în anul 2015 a scăzut faŃă de anul 2014 cu 238.773 dosare ceea ce corespunde unei scăderi cu
10,50%, în timp ce faŃă de anul 2011 a scăzut cu 343.029 dosare, ceea ce reprezintă 14,42%.
DistribuŃia cauzelor nou intrate pe tipuri de instanŃă se prezintă astfel:
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De asemenea, sub aspectul stadiilor procesuale, situaŃia la nivel naŃional se prezintă astfel:

În ceea ce priveşte numărul dosarelor soluŃionate, evoluŃia ultimilor ani se prezintă conform graficului:

Cauze solutionate 2011 - 2015
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În anul 2015 numărul cauzelor soluŃionate a fost cu 99.298 cauze mai mic decât în anul 2011, ceea ce corespunde unei scăderi
de 4,25% şi cu 272.051 cauze mai mic decât în anul 2014, ceea ce reprezintă o scădere de 10,84%.
1. Volumul de activitatea la nivelul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie
La nivelul instanŃei supreme, conform evidenŃelor Statis, a fost înregistrat la nivelul anului 2015 un număr de 31.724 dosare de
soluŃionat (35.893 dosare de soluŃionat în anul 2014).
Sub aspect grafic, evoluŃia volumului de activitate în cadrul ultimilor 5 ani la instanŃa supremă, se prezintă astfel (valorile ultimilor
3 ani fiind ajustate în funcŃie de aplicaŃia Ecris):

Volum de activitate ICCJ 2011 - 2015
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Din punctul de vedere al stocurilor, precum şi al cauzelor nou intrate în toată această perioadă, situaŃia se prezintă conform graficului (valorile ultimilor 2 ani fiind ajustate în funcŃie de aplicaŃia Ecris):

Stoc, cauze intrate ICCJ 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte numărului de cauze nou înregistrate în anul 2015, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a fost investită pe materii
după cum urmează (pe toate stadiile procesuale):
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De asemenea, distribuŃia dosarelor nou create în anul de referinŃă pe stadii procesuale indiferent de materie, se prezintă astfel:

Sub aspectul repartizării volumului de activitate pe secŃii, la nivelul anului 2015 cel mai mare volum a înregistrat SecŃia de contencios administrativ şi fiscal, 13.289 cauze (12.004 cauze în 2014), urmată de SecŃia penală, cu 9.109 cauze (10.310 cauze în
2014), SecŃia a II-a Civilă cu 4.457 cauze (7616 cauze în 2014) şi SecŃia a I-a Civilă cu 3.944 dosare (5364 cauze în 2014).
Din punct de vedere al cauzelor nou intrate, comparativ cu anul 2014, SecŃia de contencios administrativ şi fiscal a înregistrat
5036 dosare (4736 dosare în 2014), SecŃia penală a înregistrat 4033 dosare (3737 dosare în 2014), SecŃia a II-a Civilă a înregistrat
2570 dosare (3068 dosare în 2014) iar SecŃia a I-a Civilă a înregistrat 2666 dosare (2957 dosare în 2014).
Sub aspectul stocurilor, comparativ cu anul 2014, SecŃia de contencios administrativ şi fiscal a înregistrat 8.253 dosare (7268
dosare în 2014), SecŃia penală a înregistrat 5.076 dosare (6573 dosare în 2014), SecŃia a II-a Civilă a înregistrat 1.887 dosare (4548
dosare în 2014) iar SecŃia a I-a Civilă a înregistrat 1.278 dosare (2407dosare în 2014).
În ceea ce priveşte SecŃia penală, SecŃia a II-a civilă şi SecŃia I civilă, la nivelul anului 2015, s-a înregistrat o scădere accentuată
a stocurilor de dosare faŃă de anul 2014, în timp ce la SecŃia de contencios administrativ şi fiscal se constată o creştere a socului de
dosare. Există şi posibilitatea ca aceste stocuri în creştere să fie cauzate de neînchiderea informatică a unor dosare.
Completul de 5 judecători a avut de soluŃionat în anul 2015 un volum de activitate de 161 cauze (510 cauze în anul 2014).
Completul de 9 judecători a înregistrat spre soluŃionare conform evidenŃelor Ecris un număr de 19 dosare (22 dosare în 2014).
Aşadar, din cele 31.724 dosare de soluŃionat, au fost soluŃionate 12.634 dosare, ceea ce reprezintă un procent de 39,82%.
Sub aspectul numărului cauzelor soluŃionate, în ultimii 5 ani, dinamica se prezintă astfel (valorile ultimilor 3 ani fiind ajustate în
funcŃie de aplicaŃia Ecris):
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ICCJ - cauze soluţionate 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte situaŃia celor mai frecvente tipuri de cauze pe rolul I.C.C.J, evidenŃiem câteva materii:
-

penal – recurs în casaŃie

123

STATISTICĂ JUDICIARĂ
-

penal – fond

-

civil – recurs

-

contencios administrativ şi fiscal – recurs

2. Volumul de activitate la nivelul curŃilor de apel
În perioada de referinŃă, volumul de activitate al celor 15 curŃi de apel a fost de 233.157 cauze (290.977 cauze în 2014) ceea ce
reprezintă o scădere cu 57.820 cauze (19,87% faŃă de perioada anterioară).
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Din punct de vedere grafic, evoluŃia volumului de activitate pe ultimii 5 ani, se prezintă astfel:

Curţi de apel - volum de activitate 2011 - 2015
400000

359106

350000
333820

300000

290977

250000

265772

233157

200000
150000
100000
50000
0
2011

2012

2013

2014

2015

volum activitate

Comparativ cu anul 2011 se observă că numărul cauzelor de soluŃionat în 2015 a scăzut cu 32.615 cauze, ceea ce reprezintă o
scădere cu 12,27%.
Sub aspectul dinamicii numărului cauzelor nou intrate şi a stocului la început de perioadă pentru acelaşi interval, situaŃia grafică
se prezintă după cum urmează:

Curţi de apel - stoc, cauze nou intrate 2011 - 2015
300000
257654

250000
248569
200000

217595

198794

162262

150000
100000

101452

85251

92183

70895

50000
48177
0
2011

2012

2013

cauze în stoc

2014

2015

cauze nou intrate

Aşadar, în raport cu anul 2014, în anul 2015 se constată o scădere a numărului de cauze nou intrate cu 36.532, ceea ce reprezintă o scădere cu 18%, în timp ce nivelul stocurilor a scăzut cu 21.288 cauze, ceea ce reprezintă o scădere cu 23%.
Din punct de vedere al circumscripŃiilor, însumând curŃile de apel, tribunalele şi judecătoriile arondate, cele mai multe dosare nou
create în anul 2015 au fost înregistrate în următoarele raze teritoriale:
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DistribuŃia pe materii indiferent de stadiul procesual a dosarelor nou intrate pentru curŃile de apel în anul 2015 se prezintă conform graficului:

De asemenea, distribuŃia cauzelor nou create pe stadii procesuale indiferent de materie se evidenŃiază astfel:

Se remarcă, la fel ca şi în anii anteriori, unele curŃi de apel cu un număr foarte mare de cauze de soluŃionat comparativ cu celelalte, şi anume Curtea de Apel Bucureşti cu 62.960 cauze (66.983 cauze în 2014), Curtea de Apel Craiova cu 22.178 cauze (25.795
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cauze în 2014), Curtea de Apel Cluj cu 20.246 cauze (24.120 cauze în 2014) şi Curtea de Apel Timişoara cu 18.747 cauze (25.989
cauze în 2014).
La polul opus se află Curtea de Apel Târgu Mureş care a înregistrat la nivelul anului 2015 un volum de activitate de 6.627 dosare
(11.770 cauze în 2014), Curtea de Apel Braşov 7.371 dosare (9.027 cauze în 2014) şi Curtea de Apel ConstanŃa cu un volum de
activitate de 9.789 dosare (10.547 dosare în 2014).
Din cele 233.157 cauze înregistrate pe rolul curŃilor de apel în cursul anului 2015, au fost soluŃionate 180.941 cauze, reprezentând 77,6% (74,51% în anul 2014), rămânând totodată un stoc de 52.216 dosare de soluŃionat, ce se vor reporta spre soluŃionare în
anul 2016.
Grafic, situaŃia dosarelor finalizate în ultimii 5 ani se prezintă astfel:

Curţi de apel - dosare soluţionate 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte cauzele scăderii volumului de activitate, exemplificăm evoluŃia numărului cauzelor nou intrate, pentru materiile relevante statistic:
Astfel, în materia contenciosului administrativ şi fiscal, numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost de 50.422 dosare (88.629
dosare în 2014 şi 131.548 dosare în 2013).
Grafic, variaŃia numărului de cauze nou intrate în materia contenciosului administrativ şi fiscal se prezintă astfel:
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Ponderea materiei contenciosului administrativ şi fiscal în totalul cauzelor nou intrate la curŃile de apel este de 31,04% (45% în
anul 2014).
Numărul de cauze nou intrate în materie civilă a fost de 11.335 dosare (12.702 în anul 2014) iar în litigiile cu profesioniştii de
7.899 dosare (6740 în anul 2014).
În materie penală, numărul cauzelor nou intrate la curŃile de apel în anul 2015 a fost de 40.775 dosare (39.930 dosare în 2014,
36.559 dosare în 2013).

Curţi de apel - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia penal
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Ponderea cauzelor nou intrate în materie penală în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în 2015 a fost de 25,10%.
În materia litigii de muncă, numărul cauzelor nou intrate la curŃile de apel în anul 2015 a fost de 26.786 dosare (22.768 dosare în
2014, 45.662 dosare în 2013).

Curţi de apel - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia litigii
de muncă
50000

Cauze nou intrate
în materia litigii de
muncă

45662

45000
40000
35000
30000
22768

25000

26786

20000
15000
10000
5000
0
2013

2014

2015

Ponderea cauzelor nou intrate în materia litigii de muncă în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în 2015 a fost de 16,5%.
În materia insolvenŃei (faliment), numărul cauzelor nou intrate la curŃile de apel în anul 2015 a fost de 14.794 dosare (15.124 dosare în 2014, 14.895 dosare în 2013).
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Curţi de apel - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia
faliment
15200
Cauze nou intrate
în materia faliment

15124
15100
15000

14900

14895
14794

14800

14700
14600
2013

2014

2015

Ponderea cauzelor nou intrate în materia insolvenŃei în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în 2015 a fost de 9,1%.
În materie civilă, numărul cauzelor nou intrate la curŃile de apel în anul 2015 a fost de 11.335 dosare (12.678 dosare în 2014,
16.810 dosare în 2013).
Ponderea cauzelor nou intrate în materie civilă în totalul cauzelor intrate la curŃile de apel în 2015 a fost de 7%.

Curţi de apel - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia civil
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Ca şi cauze ale creşterii volumului în materie penală, curŃile de apel au identificat cu precădere dispoziŃiile celor două noi coduri
(penal şi de procedură penală) şi mai exact introducerea procedurii de cameră preliminară, lărgirea competenŃei materiale a curŃilor,
contestaŃiile împotriva încheierilor pronunŃate de judecătorul de drepturi şi libertăŃi precum şi eliminarea competenŃei funcŃionale a
tribunalelor de a judeca apeluri.
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Sub aspectul celor mai frecvente obiecte cu care curŃile de apel au fost investite în stadiul procesual fond, acestea se prezintă
conform competenŃei materiale după cum urmează:
-

în materia contenciosului administrativ;

-

în materie penală.
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3. Volumul de activitate la nivelul tribunalelor
La nivelul celor 46 de tribunale civile, a fost înregistrat un număr de 780.778 cauze de soluŃionat, în scădere comparativ cu anul
anterior.
SituaŃia dinamicii volumului de activitate pe ultimii 5 ani se prezintă grafic astfel:

Tribunale - volum de activitate 2011 - 2015
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În anul 2015 se înregistrează, aşadar, o scădere comparativ cu perioada anterioară a cauzelor de soluŃionat cu 93.269 cauze,
ceea ce reprezintă 10,67%.
FaŃă de anul 2011 se înregistrează de asemenea o scădere cu 160.557 cauze de soluŃionat, ceea ce reprezintă o scădere cu
17,06%.
Sub aspectul stocurilor şi al cauzelor nou intrate, situaŃia grafică se prezintă după cum urmează:

Tribunale - stoc, cauze nou intrate 2011 - 2015
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Comparativ cu anul 2014 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 65.728 dosare, ceea ce reprezintă o scădere de 17,34%, în
timp ce numărul dosarelor nou intrate a scăzut şi el cu 27.541 dosare, ceea ce reprezintă o scădere de 5,56%.
Din punct de vedere al circumscripŃiilor, însumând tribunalele şi judecătoriile arondate, cele mai multe dosare nou create în anul
2014 au fost înregistrate în următoarele raze teritoriale:
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În ceea ce priveşte dinamica dosarelor nou intrate pe materiile importante statistic la nivelul tribunalelor, indiferent de stadiu, situaŃia se prezintă după cum urmează:

De asemenea, dosarele nou intrate defalcat pe stadii procesuale, indiferent de materie sunt contabilizate astfel:

132

Raportat la volumul de activitate al tribunalelor, acestea pot fi grupate astfel:
instanŃe cu un volum situat sub 5.000 cauze – 4;
instanŃe cu un volum cuprins între 5.000 - 10.000 cauze - 12;
instanŃe cu un volum cuprins între 10.000 - 15.000 cauze - 10;
instanŃe cu un volum cuprins între 15.000 - 20.000 cauze - 12;
instanŃe cu un volum cuprins între 20.000 - 30.000 cauze - 4;
instanŃe cu un volum de peste 30.000 cauze - 4.
Volumul de activitate al tribunalelor – situaŃie comparativă
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După cum se observă, în ultimul an există o scădere a numărului tribunalelor cu un volum de activitate între 20.000 şi 30.000 de
dosare, de la 11 instanŃe în 2014, la numai 4 instanŃe în acest an şi o scădere a numărului de tribunale cu un volum mai mare de
30.000 dosare de la 5 instanŃe la 4 instanŃe, coroborat cu o creştere a numărului tribunalelor cu un volum de activitate sub 5.000
dosare.
Se evidenŃiază 4 tribunale cu un volum de activitate excesiv de mare comparativ cu toate celelalte, şi anume Tribunalul Bucureşti
cu un număr de 156.273 cauze de soluŃionat (153.217 cauze în 2014), Tribunalul Bihor cu 31.034 cauze (33.431 cauze în 2014),
Tribunalul Dolj cu 30.737 cauze (33.667 cauze în 2014), Tribunalul Iaşi cu 30.566 (33.354 în 2014). SituaŃia grafică este prezentată
în cele ce urmează.
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Instanţe cu volum mare de activitate
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InstanŃele cu volum redus de activitate (sub 5.000 de dosare) sunt: Tribunalul pentru minori şi familie BRASOV cu 1302 dosare
(1410 dosare în 2014), Tribunalul Specializat ARGEŞ cu 3336 dosare (3717 dosare în 2014), Tribunalul COVASNA cu 4427 dosare
(4537 dosare în 2014) şi Tribunalul Specializat Mureş cu 4934 dosare (5.644 în 2014).
SituaŃia grafică este prezentată în cele ce urmează:
Instanţe cu volum redus de activitate
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Din cele 780.778 cauze rulate în anul 2015, a fost soluŃionat un număr de 535.902 dosare ceea ce reprezintă un procent de
68,64%, rămânând un stoc de 244.876 dosare ce se va reporta în anul 2016.
Comparativ, situaŃia dosarelor soluŃionate se prezintă după cum urmează:

134

Tribunale - dosare soluţionate 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte evoluŃia pe materii, se observă faptul că, în materie penală, numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost
de 75.127 dosare (87.441dosare în 2014 şi 63.669 dosare în 2013), în scădere cu 14,08% comparativ cu anul anterior, aşa cum se
poate vedea şi din graficul de mai jos.
Ponderea cauzelor penale nou intrate în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a fost în anul 2015 de 16,05% (18% în anul 2014
şi 11% în anul 2013).

Tribunale - variaţia numărului de cauze nou intrate în materie penală
100000

87441

90000

75127

80000
70000

Cauze nou intrate
în materie penală

63669

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

2013

2014

2015

În materia contenciosului administrativ şi fiscal, în anul 2015 numărul cauzelor nou intrate a fost de 115.694 dosare, cu 10.026
dosare mai puŃin decât în 2014 ceea ce reprezintă o scădere cu 7,97%.
VariaŃia numărului de cauze nou intrate în contencios administrativ şi fiscal este prezentată în graficul de mai jos.
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Tribunale - variaţia numărului de cauze nou intrate în contencios
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În anul 2008 erau înregistrate pe această materie numai 44.227 cauze nou create.
După o lungă perioadă de timp se înregistrează o scădere semnificativă a volumului de activitate pe această materie. Cu toate
acestea, creşterea înregistrată în anul 2015 faŃă de anul 2008 a fost de 71.467 de dosare, ceea ce reprezintă 161,59%.
Ponderea numărului de cauze nou intrate în contencios administrativ şi fiscal în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a fost de
25%.
În materia litigiilor de muncă şi asigurărilor sociale, numărul cauzelor nou intrate în anul 2015 a fost de 75.686 dosare (78.292
dosare în 2014), cu 2.606 dosare mai puŃin decât în 2014, ceea ce reprezintă o scădere cu 3,33%.
VariaŃia numărului de cauze nou intrate în materia litigiilor de muncă şi a asigurărilor sociale este prezentată în graficul de mai
jos.

Tribunale - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia litigii de
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Ponderea numărului de cauze nou intrate în materia Litigiilor de muncă şi Asigurărilor sociale în totalul cauzelor nou intrate la tribunale a fost de 16,19%.
În materia Faliment, volumul cauzelor nou intrate la tribunale în anul 2015 a fost de 36.907 dosare (46.056 dosare în 2014).
Scăderea înregistrată în anul 2015 faŃă de anul 2014 este cu 9.149 dosare, ceea ce reprezintă un procent cu 19,86%.
VariaŃia numărului de cauze nou intrate în materia Faliment este prezentată în graficul de mai jos.
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Tribunale - variaţia numărului de cauze nou intrate în materia faliment
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În totalul cauzelor nou intrate la tribunale în anul 2015, litigiile privind falimentul ocupă un procent de 7,89%.
Trendul de scădere a cauzelor nou intrate în materiile non penale este pus de către tribunale pe seama modificării legislaŃiei privind taxele auto (OUG nr. 9/2013), posibilităŃii de folosire a procedurii cererilor de valoare redusă, dar şi intrării în vigoare a Legii
85/2014 privind insolvenŃa.

Tribunale - ponderea materiilor pentru cauze nou intrate
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Obiectele reprezentative din punct de vedere numeric pe diferite materii se prezintă astfel:
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-

penal – fond;

-

contencios administrativ – fond;

-

litigii de muncă – fond.
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Activitatea la nivelul tribunalelor specializate
EvidenŃiate distinct, tribunalele specializate au înregistrat un volum de activitate în anul 2015 de 17.172 cauze (17.979 cauze în
2014), după cum urmează:
- Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov – 1.302 cauze (1.410 cauze în 2014);
- Tribunalul Specializat Argeş – 3.336 cauze (3.717 cauze în 2014);
- Tribunalul Specializat Cluj – 7.600 cauze (7.208 cauze în 2014);
- Tribunalul Specializat Mureş – 4.934 cauze (5644 cauze în 2014).
SituaŃia grafică este prezentată în cele ce urmează.
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Din cele 17.172 cauze de soluŃionat la nivelul tribunalelor specializate, au fost soluŃionate 10.234 dosare reprezentând 59,6%,
rămânând în stoc 6.938 cauze de soluŃionat. VariaŃia numărului de cauze soluŃionate la tribunalele specializate este prezentată în
graficul de mai jos.

Cauze soluţionate la tribunalele specializate în anul 2015
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4. Volumul de activitate la nivelul judecătoriilor
La nivelul judecătoriilor, a fost înregistrat în cursul perioadei de referinŃă un volum total de activitate de 1.994.361 cauze
(2.301.772 cauze în 2014), cuprinzând dosarele rulate, adică stocul existent la 31 decembrie 2014, la care se adaugă dosarele nou
intrate pe parcursul anului 2015.
Acesta a înregistrat la nivelul judecătoriilor, pe ultimii 5 ani, următoarea dinamică:

Judecătorii - volum de activitate 2011 - 2015
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FaŃă de anul 2014, volumul de activitate la nivelul judecătoriilor a scăzut cu 307.411 cauze ceea ce reprezintă 13,36% (faŃă de
anul 2011 a crescut cu 52.360 cauze ceea ce reprezintă o creştere cu 2,7%).
Sub aspectul stocurilor şi al cauzelor nou intrate, în ultimii 5 ani, situaŃia se prezintă după cum urmează:

Judecătorii - stoc, cauze nou intrate 2011 - 2015
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Comparativ cu anul 2014 nivelul stocurilor de dosare a scăzut cu 132.569 dosare ceea ce reprezintă 18,02% în timp ce numărul
dosarelor nou intrate a scăzut cu 174.842 dosare ceea ce reprezintă o scădere cu 11,16%.
Numărul important de cauze nou intrate a fost justificat de judecătorii în materie penală prin numărul semnificativ de plângeri soluŃionate de judecătorul delegat în materia sancŃionării disciplinare a deŃinuŃilor, numărul mare de cereri formulate în procedura camerei preliminare şi a judecătorului de drepturi şi libertăŃi, dar şi numărul mare de contestaŃii la executare.
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De asemenea, în materie civilă, deşi trendul este de scădere, a fost invocat numărul mare de dosare care privesc executarea (în
special contestaŃiile la executare şi învestirile cu formulă executorie) precum şi folosirea cu predilecŃie de către justiŃiabili a cererilor
de valoare redusă.
În funcŃie de volumul de activitate, judecătoriile pot fi grupate astfel:
instanŃe cu volum situat sub 3.000 cauze – 42;
instanŃe cu volum cuprins între 3.000 - 5.000 cauze – 48;
instanŃe cu volum cuprins între 5.000-10.000 cauze - 39;
instanŃe cu volum cuprins între 10.000-15.000 cauze - 12;
instanŃe cu volum cuprins între 15.000-20.000 cauze - 7;
instanŃe cu volum cuprins între 20.000-30.000 cauze - 11;
instanŃe cu un volum cuprins intre 30.000 – 50.000 cauze - 11;
instanŃe cu un volum de peste 50.000 de cauze – 6.
Volumul de activitate al judecătoriilor – situaŃie comparativă
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Numărul instanŃelor cu volum de activitate cuprins între 30.000 şi 50.000 a rămas constant la 11 instanŃe iar cele cu un volum
cuprins între 50.000 şi 100.000 a scăzut de la 8 la 5 instanŃe. De asemenea se constată că numărul instanŃelor cu volum mai mare
de 100.000 dosare a scăzut în anul 2015 la o singură instanŃă (Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti). În anul 2014, cele două instanŃe
aflate în această situaŃie erau Judecătoriile Sector 2 şi Sector 3 Bucureşti.
Aşadar, au fost înregistrate 6 instanŃe ce au depăşit bariera de 50.000 de dosare, acestea fiind următoarele: Judecătoria ConstanŃa (51.581), Judecătoria Iaşi (54.593), Judecătoria Sector 4 Bucureşti (59.891), Judecătoria Sector 3 Bucureşti (63.494), Judecătoria Sector 2 Bucureşti (99.665) şi Judecătoria Sector 1 Bucureşti (147.122).
Judecătoriile care au înregistrat un volum de activitate sub 1500 dosare sunt: Judecătoria Târgu Lăpuş (1028), Judecătoria Dragomireşti (1046), Judecătoria Întorsura Buzăului (1053), Judecătoria Baia de Aramă (1134), Judecătoria Răducăneni (1262) şi Judecătoria Făget (1333).
Dintre cele 1.994.361 cauze rulate în cursul anul 2015 a fost soluŃionat un număr de 1.507.744 dosare, ceea ce reprezintă
75,6% (74,06% în anul 2014).
În consecinŃă, în perioada de referinŃă, a rămas un stoc de 486.617 dosare (735.612 dosare în 2014), stoc ce va fi preluat în
anul 2016.
Din punct de vedere grafic, dinamica dosarelor soluŃionate pe ultimii 5 ani se prezintă astfel:
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Judecătorii - dosare soluţionate 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte ponderea pe materii a numărului de cauze nou intrate pentru anul 2015 în totalul cauzelor noi intrate la judecătorii, aceasta este prezentată în graficul de mai jos:
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Cele mai importante obiecte din punct de vedere numeric pe materii, se prezintă astfel:
-

civil;

-

penal;

-

minori şi familie.
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La nivelul instanŃelor militare în anul 2015 s-a înregistrat următoarea situaŃie:
Total
Nou
InstanŃa
stoc
intrate
iniŃial
Tribunalul Militar Bucureşti
143
157
Tribunalul Militar Cluj Napoca
43
79
Tribunalul Militar Iaşi
19
122
Tribunalul Militar Timişoara
28
62
Curtea Militară de Apel
154
174

Total
volum

Total volum
soluŃionate

300
122
141
90
328

273
101
110
60
276

I.1.2. Încărcătură pe judecător şi încărcătura pe schemă
Precizări terminologice
Ca indice statistic, încărcătura pe judecător poate fi examinată fie în forma încărcăturii pe judecător (posturi efectiv ocupate), fie
ca încărcătură pe post de judecător prevăzut în schema de personal.
Încărcătura pe judecător reflectă numărul de dosare pe care l-a avut de soluŃionat un judecător în perioada de referinŃă şi se
calculează prin raportarea numărului total de dosare la numărul mediu al posturilor efectiv ocupate în anul 2015 aşa cum acesta a
fost comunicat de instanŃe.
Încărcătura pe schemă se determină prin raportarea volumului de activitate la numărul total de posturi prevăzut în statele de
funcŃii ale instanŃelor (conform evidenŃelor Consiliului Superior al Magistraturii).
1. Încărcătura la nivelul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie
În prealabil, trebuie precizat că pentru calcularea acestui indicator statistic a fost avut în vedere numărul de cauze ce a revenit
spre soluŃionare instanŃei supreme în raport cu competenŃa sa funcŃională, în sensul judecării în stadiul procesual fond dar şi în recurs, completul de 5 judecători, completul de 9 judecători etc. cu consecinŃa multiplicării numărului dosarelor în raport de numărul
membrilor completelor de judecată.
Schema posturilor pentru acest an la instanŃa supremă a fost de 122 posturi, în timp ce media posturilor de judecător ocupate pe
parcursul anului a fost de 103 posturi.
În consecinŃă, încărcătura pe schemă pentru anul 2015 a fost determinată la 604 cauze (892 cauze în 2014), iar cea pe judecător la 716 cauze (989 cauze în 2014).
2. Încărcătura la nivelul curŃilor de apel
Trebuie menŃionat de asemenea faptul că, pentru calcularea indicatorului statistic referitor la încărcătura de cauze/judecător şi în
cazul curŃilor de apel s-a Ńinut cont de împrejurarea că aceste instanŃe judecă atât în fond, cât şi în apel şi recurs.
Astfel, în anul 2015, s-a înregistrat o încărcătură medie pe judecător de 675 cauze (945 cauze în 2014) şi o încărcătură medie
pe schemă de 625 dosare (882 dosare în 2014). Comparativ cu anul 2014, încărcătura pe judecător s-a micşorat cu 270 de cauze
ceea ce reprezintă o scădere cu 28,57% iar cea pe schemă s-a micşorat cu 257 cauze ceea ce reprezintă o scădere cu 29,14%,
tocmai ca urmare a scăderii cu 19,87% a volumului de activitate în anul 2015.
Pe ultimii 5 ani, situaŃia celor doi indicatori se prezintă după cum urmează:
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Sub aspectul încărcăturii pe judecător, prima poziŃie a fost ocupată de Curtea de Apel Cluj cu 908 dosare pe judecător (1197 dosare pe judecător în 2014) urmată de Curtea de Apel Timişoara cu 824 dosare pe judecător (1282 dosare pe judecător în 2014),
Curtea de Apel Oradea cu 809 dosare pe judecător (dosare pe judecător în 2014), Curtea de Apel Bacău cu 798 dosare pe judecător (dosare pe judecător în 2014) şi Curtea de Apel Bucureşti cu 786 dosare pe judecător (934 dosare pe judecător în 2014).
Curtea de Apel Cluj care ocupă prima poziŃie înregistrează o schemă de 57 posturi cu 54 posturi în medie ocupate efectiv. De
asemenea, la nivelul CurŃii de Apel Timişoara a existat un deficit efectiv de 2 judecători iar la Curtea de Apel Oradea un deficit de 6
judecători.
Cel mai mic nivel de cauze pe judecător l-a înregistrat Curtea de Apel Braşov cu 459 cauze pe judecător, urmată de Curtea de
Apel GalaŃi cu 502 dosare pe judecător.
În ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, în anul 2015, prima poziŃie este ocupată de aceeaşi Curte de apel Cluj cu 860 dosare pe schemă (1133 dosare pe schemă în 2014), Curtea de apel Timişoara cu 794 dosare pe schemă (1235 dosare în 2014), urmată
de Curtea de Apel Bacău cu 750 dosare pe schemă (dosare în 2014) şi Curtea de apel Bucureşti cu 681 dosare pe schemă (dosare
în 2014).
Cea mai mică încărcătură pe schemă a înregistrat-o, ca şi în cazul încărcăturii pe judecător, Curtea de Apel Braşov cu 434 dosare pe schemă (599 dosare în 2014).
3. Încărcătura la nivelul tribunalelor
Ca şi în cazul curŃilor de apel, trebuie precizat că pentru calcularea acestui indicator statistic au fost avute în vedere nu numai
numărul de cauze ce a revenit spre soluŃionare instanŃelor de acest grad, ci şi specificul tribunalelor de a fi atât instanŃe de fond, cât
şi de control judiciar (judecând deopotrivă în apel şi recurs).
Astfel, pentru a analiza volumul de activitate al unui judecător s-a Ńinut cont de împrejurarea că în apel cauzele sunt judecate de
un complet format din doi judecători, iar în recurs de un complet format din trei judecători.
În anul 2015, la nivelul tribunalelor s-a înregistrat o încărcătură medie/judecător de 791 cauze (918 cauze în 2014) şi o încărcătură a cauzelor/schemă de 710 cauze (819 cauze în 2014). Încărcătura medie pe judecător în anul 2015 a scăzut cu 127 cauze pe
judecător ceea ce reprezintă 13,83% faŃă de anul 2014, iar încărcătura pe schemă în anul 2015 a scăzut cu 109 cauze pe judecător
ceea ce reprezintă o scădere cu 13,31% faŃă de anul 2014.
Această evoluŃie este urmarea scăderii cu 10,67% a volumului de activitate comparativ cu perioada anterioară.
EvoluŃia pe ultimii 5 ani a acestor indicatori, se reprezintă grafic astfel:
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InstanŃele care au înregistrat cea mai mare încărcătură pe judecător în anul 2015 sunt: Tribunalul Ilfov (2207 dosare/judecător),
Tribunalul Bihor (1493 dosare/judecător) şi Tribunalul Prahova (1336 dosare/judecător).
Tribunalul Ilfov a înregistrat un deficit mediu de 8 judecători, iar dacă schema ar fi fost complet ocupată încărcătura ar fi coborât
la 1366 dosare, rămânând totuşi încărcat cu mult peste media naŃională.
Tribunalul Bihor a înregistrat un deficit mediu de 7 judecători iar dacă schema ar fi fost complet ocupată încărcătura ar fi coborât
la 1225 dosare, de asemenea cu mult peste media naŃională.
Tribunalul Prahova a înregistrat un deficit mediu de 10 judecători iar dacă schema ar fi complet ocupată încărcătura ar fi coborât
la 1010 dosare.
Printre instanŃele cu încărcătură redusă pe judecător se remarcă Tribunalul Covasna cu 428 cauze/judecător, Tribunalul IalomiŃa
care a înregistrat un număr de 450 cauze/judecător şi Tribunalul Călăraşi cu 468 cauze/judecător.
De asemenea, în ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, în anul 2015, prima poziŃie este ocupată de Tribunalul Ilfov cu 1366
dosare pe schemă (1.680 dosare în 2014), urmat de Tribunalul Bihor cu 1225 dosare pe schemă (1.321 dosare în 2014) şi Tribunalul Prahova cu 1010 dosare pe schemă (1.218 dosare în 2014).
Cea mai mică încărcătură pe schemă a înregistrat-o Tribunalul Covasna cu 399 dosare pe schemă urmat de Tribunalul IalomiŃa
cu 400 dosare pe schemă şi Tribunalul Călăraşi cu 416 dosare pe schemă.
Încărcătura la nivelul tribunalelor specializate
La nivelul celor patru tribunale specializate s-a reŃinut următoarea situaŃie:
InstanŃa
Tribunalul pentru minori şi familie Braşov
Tribunalul specializat Argeş

Încărcătura pe schemă
284
438

Încărcătura pe judecător
284
700

Tribunalul specializat Cluj

834

834

Tribunalul specializat Mureş

637

637

4. Încărcătura la nivelul judecătoriilor
În perioada de referinŃă s-a înregistrat o încărcătură medie a cauzelor pe schemă de 917 cauze (1061 cauze în 2014) şi o încărcătură pe judecător de 1.060 cauze (1.207 cauze în 2014).
Aceasta este consecinŃa scăderii volumului de activitate cu 13,36% comparativ cu perioada anterioară.
Din punct de vedere grafic, evoluŃia încărcăturii pe judecător în ultimii 5 ani, se prezintă după cum urmează:
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Comparativ cu anul 2014 încărcătura pe judecător a scăzut cu 147 dosare, ceea ce reprezintă o scădere cu 12,18% iar încărcătura pe schemă a scăzut cu 144 dosare, ceea ce reprezintă 13,57%.
Printre instanŃele ce au înregistrat în anul 2015 o încărcătură excesivă pe judecător sunt următoarele: Judecătoria Sectorul 1
Bucureşti (2724 dosare/judecător), Judecătoria Sectorul 2 Bucureşti (2373 dosare /judecător), Judecătoria ÎnsurăŃei (1894 dosare/judecător), Judecătoria Moreni (1871 dosare/judecător), Judecătoria TopliŃa (1831 dosare/judecător) şi Judecătoria Giurgiu (1816
dosare/judecător).
Aceste instanŃe au înregistrat, astfel, o încărcătură mai mare de 1.800 de cauze pe judecător în anul 2015.
Din punctul de vedere al personalului, Judecătoria Sectorul 1 Bucureşti a înregistrat un deficit de 12 posturi, Judecătoria Sectorul
2 Bucureşti un deficit de 4 posturi, Judecătoria ÎnsurăŃei un deficit de 1 post, Judecătoria Moreni un deficit de 1 post, Judecătoria
TopliŃa un deficit de 1 post şi Judecătoria Giurgiu un deficit de 7 posturi.
Dacă schemele acestor instanŃe ar fi ocupate complet, încărcăturile ar scădea până la valorile calculate pentru încărcătura pe
schemă, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.
InstanŃa
Judecătoria SECTORUL 1 BUCURESTI
Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI
Judecătoria INSURATEI
Judecătoria MORENI
Judecătoria TOPLITA
Judecătoria GIURGIU

Încărcătura (dosare pe judecător)
2229
2167
1263
1497
1220
1286

După cum se observă şi în aceste condiŃii două dintre instanŃe ar menŃine o încărcătură pe judecător de peste 2.000 de dosare.
În ceea ce priveşte încărcătura pe schemă, în anul 2015, s-au evidenŃiat aproximativ aceleaşi instanŃe ca la încărcătura pe judecător, acestea fiind prezentate în tabelul de mai jos.
InstanŃa
Judecătoria SECTORUL 1 BUCURESTI
Judecătoria SECTORUL 2 BUCURESTI
Judecătoria SECTORUL 4 BUCURESTI
Judecătoria MORENI
Judecătoria SECTORUL 6 BUCURESTI
Judecătoria BUFTEA

Încărcătura pe schemă
2229
2167
1536
1497
1389
1348
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De menŃionat însă, că încărcarea acestor instanŃe nu este întotdeauna cu dosare complexe. Astfel, spre exemplu, Judecătoria
Sector 1 a fost sesizată în anul 2015 în materie civilă, în proporŃie de 84%, cu cereri de învestire cu formulă executorie, iar în materia
minori şi familie, în proporŃie de 28%, cu dosare având obiectul DivorŃ.
Cea mai mică încărcătură pe judecător cât şi pe schemă s-a înregistrat la judecătoriile din tabelul de mai jos, acestea fiind cu
mult sub media naŃională.
Încărcătura pe
Încărcătura pe
InstanŃa
schemă
judecător
Judecătoria BALS
452
452
Judecătoria BAIA DE ARAMA
378
378
Judecătoria TURNU MAGURELE
371
371
Judecătoria INTORSURA BUZAULUI
351
351
Judecătoria FAGET
267
333
Judecătoria RADUCANENI
252
252
Sub aspectul încărcăturii, la nivelul instanŃelor militare situaŃia se prezintă după cum urmează:
Încărcătura pe
Încărcătura pe
InstanŃa
schemă
judecător
Tribunalul Militar Bucureşti
47
62
Tribunalul Militar Cluj Napoca
31
31
Tribunalul Militar Iaşi
35
71
Tribunalul Militar Timişoara
23
45
Curtea Militară de Apel
83
83
I.1.3.Managementul resurselor umane
A. Măsuri adoptate pentru ocuparea posturilor vacante
Principalul obiectiv al Consiliului Superior al Magistraturii în anul 2015, legat de activitatea administrativă derulată de acesta, l-a
constituit asigurarea necesarului de resurse umane pentru buna desfăşurare a activităŃii la nivelul instanŃelor şi parchetelor.
În acest context, ocuparea posturilor vacante de judecător şi procuror s-a realizat prin toate modalităŃile prevăzute de lege, astfel
cum rezultă din datele ce vor fi prezentate mai jos.
La data de 01.01.2015, din totalul de 470616 de posturi de judecător, erau ocupate 4504 posturi şi vacante 202 posturi. Dintre
cele 202 posturi vacante, 65 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie şi 137 funcŃiilor de conducere.
Comparativ, la începutul anului 2014, din totalul de 4694 posturi de judecător, erau ocupate 4438 posturi de judecător şi vacante 256 de posturi. Dintre cele 256 de posturi vacante, 107 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie şi 149 funcŃiilor de conducere.
B. SituaŃia posturilor de judecător pe grade de jurisdicŃie, la data de 01.01.2015
Categoria
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (ÎCCJ)
CurŃi de apel
(inclusiv Curtea Militară de Apel)
Tribunale (inclusiv tribunalele militare şi
tribunalele specializate)
Judecătorii
Total

Posturi de judecător prevăzute
în schemă
Total
ExecuŃie
Conducere
122
115
7

Posturi de judecător vacante
Total
6

ExecuŃie
6

Conducere
0

832

732

100

13

0

13

1583

1346

237

74

31

43

2169
4706

1869
4063

300
644

109
202

28
65

81
137

Două posturi din totalul de 4706 se regăseau numai temporar în schemele instanŃelor (1 post la judecătorii şi 1 post la curŃile de apel), fiind alocate din fondul de
rezervă la revenirea în instanŃă a unor judecători ale căror posturi erau ocupate în condiŃiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit legii, aceste posturi sunt reincluse de drept în fondul de rezervă, la momentul primei vacantări la instanŃele în cauză.
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Din totalul judecătorilor în funcŃie la data de 01.01.2015, cu luarea în calcul inclusiv a acelor judecători care ocupau pe perioadă
nedeterminată posturi temporar vacante în condiŃiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, 3358 (72,98%) erau femei şi 1243 (27,02%) erau bărbaŃi.
C. Ocuparea posturilor de execuŃie vacante
În cursul anului 2015, ocuparea posturilor de execuŃie vacante s-a realizat prin următoarele modalităŃi:
 Repartizarea absolvenŃilor Institutului NaŃional al Magistraturii, promoŃia 2015
Prin Hotărârea nr. 694/22.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost numiŃi în funcŃia de judecător stagiar un
număr de 101 auditori de justiŃie – promoŃia 2015.
 Numirea în magistratură pe bază de concurs, conform dispoziŃiilor art. 33 alin. (1)-(4) din Legea nr. 303/2004
În perioada 30 iunie - 15 octombrie 2015 s-a desfăşurat concursul de admitere în magistratură, organizat în condiŃiile art. 33 alin.
(1) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, căruia i-au fost alocate 28 de posturi de judecător.
După finalizarea acestui concurs, s-au ocupat, începând cu data de 09.12.2015, 28 de posturi de judecător la judecătorii.
 Numirea, la cerere, a procurorilor în funcŃia de judecător şi a judecătorilor în funcŃia de procuror
În anul 2015, au fost eliberate din funcŃia de procuror şi numite în funcŃia de judecător, la cerere, 2 persoane, în temeiul art. 61
din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Numirea în funcŃia de judecător, după promovarea examenului de capacitate, a procurorilor care au optat în acest
sens
În acord cu prevederile art. 25 alin. (1) coroborat cu art. 30 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2015 au fost numiŃi în funcŃia de judecător candidaŃii care au promovat examenul de capacitate organizat
în perioada 4 iulie – 6 noiembrie 2014, printre aceştia regăsindu-se şi 18 procurori care au optat pentru funcŃia de judecător.
La data de 18.12.2015, cei 100 judecători stagiari şi 90 de procurori stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat
în perioada 3 iulie - 5 noiembrie 2015 şi-au exercitat, în ordinea mediilor obŃinute, dreptul de alegere a posturilor, un număr de 9
procurori stagiari optând pentru ocuparea unui post de judecător.
 Reîncadrarea în funcŃia de judecător şi procuror a foştilor judecători
În anul 2015 a fost reîncadrată în funcŃia de judecător o persoană, în temeiul art. 83 alin. (3)17 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare..
În acord cu datele prezentate mai sus, urmare a procedurilor derulate în anul 2015 au fost numite în funcŃia de judecător 150 de
persoane, grafic situaŃia prezentându-se astfel:
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Ca urmare a valorificării tuturor procedurilor de ocupare a posturilor vacante, la începutul anului 2016, situaŃia posturilor de judecător18 se prezintă astfel:
Categoria
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
CurŃi de apel
(inclusiv Curtea Militară de Apel)
Tribunale (inclusiv instanŃele militare şi
tribunalele specializate)
Judecătorii
Total

Posturi de judecător prevăzute în
schemă
Total
ExecuŃie
Conducere
122
115
7

Posturi de judecător vacante
Total
15

ExecuŃie
15

Conducere
0

838

738

100

22

13

9

1585

1347

238

68

40

28

2179
4724

1877
4077

302
647

112
217

35
103

77
114

Prin urmare, la începutul anului 201619, din totalul de 4724 posturi din schemele instanŃelor, sunt ocupate 4507 posturi şi vacante
217 (din care 103 posturi de execuŃie şi 114 funcŃii de conducere).
Din totalul judecătorilor în funcŃie, cu luarea în calcul inclusiv a acelor judecători care ocupă pe perioadă nedeterminată posturi
temporar vacante în condiŃiile art. 1341 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 3404 (73,87%)
sunt femei şi 1204 (26,13%) sunt bărbaŃi.

SituaŃia a fost întocmită cu luarea în calcul a decretelor de eliberare din funcŃia de judecător publicate în Monitorul Oficial al României până la finele anului 2015,
vizând inclusiv eliberările din funcŃie dispuse până la 31.12.2015, dar care îşi produc efectele cu o dată ulterioară celei de 01.01.2016.
19 SituaŃia are în vedere decretele de eliberare din funcŃia de judecător publicate în Monitorul Oficial al României până la finele anului 2015, cu luarea în calcul inclusiv
a eliberărilor din funcŃie dispuse până la data de 31.12.2015, dar care îşi produc efectele cu o dată ulterioară celei de 01.01.2016.
18

150

GRADUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE JUDECĂTOR LA
DATA DE 1 IANUARIE 2016
97,37%

10000.00%

95,70%
94,86%

87,70%

9000.00%
8000.00%
7000.00%
6000.00%

,

I.C.C.J

5000.00%

CurŃi de apel

4000.00%

Tribunale

3000.00%

Judecătorii

2000.00%
1000.00%
0.00%

D. Eliberări din funcŃia de judecător
Prin decrete ale preşedintelui României publicate în Monitorul Oficial în anul 2015, au fost eliberate din funcŃia de judecător
104 persoane, după cum urmează:
86 de persoane, prin pensionare;
7 persoane, prin demisie;
4 persoane, ca urmare a numirii în funcŃia de procuror;
4 persoane, ca urmare a condamnării definitive;
3 persoane, în temeiul art. 83 alin. 1 teza finală din Legea nr. 303/2004, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Totodată, în cursul acestui an s-a vacantat un post ca urmare a decesului unui judecător.
La sfârşitul anului 2015, un număr de 425 de judecători de la curŃile de apel şi instanŃele aflate în circumscripŃia teritorială a
acestora (cu excepŃia CurŃii Militare de Apel şi a instanŃelor din subordine) la care se adaugă încă 35 judecători de la Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie îndeplineau condiŃiile legale de pensionare.
În anul 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz anual pentru menŃinerea în funcŃie a 22 de judecători, după împlinirea vârstei de 65 de ani.
E. Echilibrarea schemelor de personal
1) În vederea echilibrării volumului de activitate pe judecător, la fel ca în anii anteriori, şi în cursul anului 2015 a fost analizat volumul de activitate al instanŃelor, raportat la schemele de personal.
În acest scop, prin Hotărârea nr. 1133/21.10.2014, SecŃia pentru judecători a aprobat procedura de urmat în vederea redistribuirii
posturilor de judecător, precum şi criteriile ce trebuie avute în vedere, cu valoare de principiu, la redimensionarea schemelor instanŃelor judecătoreşti. Criteriile au fost, ulterior, completate prin Hotărârea nr. 214/22.04.2015 a SecŃiei pentru judecători.
În raport de cele decise prin hotărârile la care s-a făcut referire anterior, prin Hotărârea nr. 253/19.03.2015, Plenul Consiliului
Superior al Magistraturii a aprobat lista instanŃelor la care se pot reduce schemele de judecător în anul 2015, în funcŃie de criteriile
aprobate, precum şi lista instanŃelor la care este necesară suplimentarea posturilor de judecător, listă ce a fost definitivată prin Hotărârea nr. 412/29.04.2015, în urma consultării instanŃelor vizate.
De asemenea, prin Hotărârea nr. 412/29.04.2015 a Plenului s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea a 16 posturi vacante
de judecător între judecătorii. Prin aceeaşi hotărâre, au fost indisponibilizate 59 de posturi de judecător la nivelul judecătoriilor, până
la vacantarea funcŃiilor de execuŃie, în vederea redistribuirii.
Ulterior, pe măsura vacantării unor posturi dintre cele 59 indisponibilizate, în cursul anului 2015, Plenul a acordat aviz conform
pentru redistribuire, după cum urmează:
prin Hotărârea nr. 525/26.05.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea a 7 posturi vacante de judecător între judecătorii, posturi care au fost deja redistribuite.
prin Hotărârea nr. 828/24.08.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea a 3 posturi de judecător.
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prin Hotărârea nr. 1137/27.10.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea a 2 posturi de judecător.
Prin aceeaşi hotărâre Plenul a mai dispus finalizarea procedurii de redistribuire a unor posturi de judecător pentru anul 2015 şi
demararea procedurii de redistribuire pentru anul 2016 începând cu luna martie a anului următor, aprobând, totodată, criteriile de
redistribuire pentru anul 2016 şi calendarul estimativ al procedurii de redistribuire pentru anul 2016.
prin Hotărârea nr. 1144/03.11.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea unui alt post de judecător. În acelaşi
timp, s-a menŃinut măsura indisponibilizării celorlalte 46 de posturi de judecător rămase, până la vacantare sau până la data de
01.01.2016.
- prin Hotărârea nr. 1303/08.12.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea unui alt post de judecător.
- prin Hotărârea nr. 1359/17.12.2015, s-a acordat aviz conform pentru redistribuirea a încă 6 posturi de judecător.
La sfârşitul anului, un număr de 39 de posturi au rămas nedistribuite, nevacantându-se în perioada de indisponibilizare.
2) În acelaşi scop al echilibrării volumului de activitate, prin Hotărârea nr. 958/22.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea H.G. nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripŃiilor unor
judecătorii şi ale parchetelor de pe lângă aceste judecătorii, în ceea ce priveşte unele instanŃe din circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj.
Această modificare de competenŃă a fost determinată de necesitatea echilibrării volumului de muncă al instanŃelor şi al fiecărui
judecător, prin rearondarea unor localităŃi din aria de competenŃă teritorială a instanŃelor mai aglomerate la instanŃele mai puŃin
aglomerate, dar care dispun de resursele necesare pentru preluarea cauzelor respective.
Cu ocazia modificării la care s-a făcut referire anterior s-a avut în vedere faptul că realitatea la nivelul instanŃelor judecătoreşti
din circumscripŃia CurŃii de Apel Cluj, confirmată de datele statistice, arata că exista un dezechilibru major în ceea ce priveşte volumul de dosare între judecătoriile aflate în raza de competenŃă teritorială a aceluiaşi tribunal. Dezechilibrul se manifesta în special în
defavoarea judecătoriilor din oraşele reşedinŃă de judeŃ ale căror resurse umane şi materiale sunt suprasolicitate în raport cu instanŃele din localităŃile mai mici a căror situaŃie din punctul de vedere al numărului de dosare este mult mai bună. Aceste instanŃe mici
beneficiază, de cele mai multe ori, de o infrastructură foarte bună din punct de vedere material şi de resurse umane suficiente şi bine
pregătite profesional care îşi pot asuma un volum de muncă mai ridicat decât cel actual.
De asemenea, s-a avut în vedere faptul că, de la momentul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 337/1993, realitatea demografică şi
infrastructura din teritoriu au suferit modificări prin creşterea sau scăderea populaŃiei unor localităŃi, deschiderea sau modernizarea
unor noi rute de transport etc.
3) Prin Hotărârea nr. 1091 din data de 28.11.2012, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit Planul de măsuri privind punerea în aplicare a Codului civil, Codului de procedură civilă, Codului penal şi a Codului de procedură penală.
Una dintre măsurile stabilite prin planul sus-menŃionat priveşte suplimentarea schemelor de personal ale instanŃelor şi parchetelor în vederea pregătirii sistemului judiciar pentru implementarea noilor coduri.
În acest context, au fost făcute demersuri în vederea suplimentării schemelor de personal ale instanŃelor judecătoreşti cu posturile de judecător şi personal auxiliar de specialitate prevăzute pentru anul 2015, astfel că, prin H.G. nr. 486/30.06.2015, a fost suplimentat numărul maxim de posturi prevăzut pentru instanŃele judecătoreşti cu 20 de posturi de judecător şi 70 de posturi de personal
auxiliar de specialitate.
În vederea repartizării pe instanŃe a posturilor respective, prin Hotărârea nr. 1139/2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru distribuirea posturilor de judecător, astfel: 7 posturi la judecătorii (alocate către 7 judecătorii), 5
posturi la tribunale (alocate către 5 tribunale) şi 8 posturi la curŃile de apel (alocate către 8 curŃi de apel).
De asemenea, prin Hotărârea nr. 1178/2015 a Plenului, s-a acordat aviz conform şi pentru distribuirea pe instanŃe a celor 70 de
posturi de personal auxiliar de specialitate, după cum urmează: 37 de posturi la judecătorii (alocate către 29 de judecătorii), 25 de
posturi la tribunale (alocate către 16 tribunale) şi 8 posturi la curŃile de apel (alocate către 8 curŃi de apel).
4) În perioada 2012-2013, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului JustiŃiei şi al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, s-a derulat Proiectul privind raŃionalizarea instanŃelor şi parchetelor, prin desfiinŃarea unor instanŃe şi
parchete cu volum mic de activitate.
Urmare a eforturilor interinstituŃionale vizând analiza de sistem din cadrul acestui proiect, prin Hotărârea nr. 548/2013, Plenul a
acordat aviz conform pentru desfiinŃarea a 30 de instanŃe /parchete cu rearondarea localităŃilor acestora altor instanŃe/parchete.
Demersul astfel finalizat, a fost continuat de Ministerul JustiŃiei, care a iniŃiat un proiect de lege în acest sens, înaintat Parlamentului României. Proiectul a fost respins de ambele camere ale Parlamentului.
În acest context, în anul 2015, la nivelul Grupului de lucru pentru pregătirea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a noilor coduri a fost elaborat un nou material în acelaşi scop al desfiinŃării/rearondării unor instanŃe/parchete.
Ulterior, prin Hotărârea nr. 560/2015, Plenul a dispus, printre altele, continuarea demersurilor pentru alocarea eficientă, din punct
de vedere administrativ-teritorial, a cauzelor pe circumscripŃii la instanŃe şi parchete, fie prin desfiinŃarea instanŃelor/parchetelor cu
volum foarte mic de activitate, fie prin rearondare de localităŃi, reŃinând că se impune continuarea analizei instanŃelor/parchetelor cu
volum foarte mic de activitate, prin constituirea, la nivel interinstituŃional (Consiliul Superior al Magistraturii – Ministerul JustiŃieiParchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie), a unui grup de lucru comun. Prin Hotărârea nr. 1357/17.12.2015 au fost
desemnaŃi membrii Consiliului Superior al Magistraturii care vor coordona lucrările grupului de lucru interinstituŃional.
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F. Mobilitatea în sistemul judiciar
Ca şi în anii anteriori, în cursul anului 2015, au fost adoptate măsuri privind transferul, detaşarea şi delegarea judecătorilor,
având în vedere atât interesul funcŃionării în condiŃii optime a instanŃelor, cât şi cel personal al magistratului.
Astfel, în perioada de referinŃă, au fost analizate de SecŃia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii 606 cereri de
transfer ale judecătorilor din care 252 au fost admise, 323 au fost respinse şi s-au înregistrat 31 de renunŃări la soluŃionarea cererilor
de transfer.
Distinct de acestea, SecŃia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a dispus 11 transferuri, în cazul judecătorilor
numiŃi în funcŃii de conducere la alte instanŃe decât cele la care au funcŃionat şi 20 de transferuri în cazul revenirii judecătorilor la
instanŃele de la care provin sau la alte instanŃe la care au dreptul să funcŃioneze, la momentul încetării mandatului funcŃiei de conducere, în conformitate cu art. 51 alin. (1) din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Totodată, în cursul anului 2015, au fost formulate şi analizate de SecŃia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
un număr de 58 de cereri de detaşare ale judecătorilor, atât în cadrul sistemului, cât şi la alte instituŃii sau autorităŃi publice, din care
31 de solicitări de detaşare au fost admise, 24 de solicitări au fost respinse, în cazul a 2 cereri s-a luat act de neprezentarea magistraŃilor la interviurile comisiei; în cazul unei solicitări de detaşare titularul a renunŃat la soluŃionarea cererii.
De asemenea, s-a dispus prelungirea detaşării în cazul unui număr de 10 judecători şi încetarea detaşării într-o situaŃie.
În cursul anului 2015, SecŃia pentru judecători a acordat aviz pentru eventuala detaşare a 3 judecători şi au fost respinse 8 cereri
pentru eventuale detaşări ale unor judecători la organisme ale Uniunii Europene, în condiŃiile art. 71 din Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcŃii de conducere,
precum şi numirea judecătorilor în funcŃia de procuror şi a procurorilor în funcŃia de judecător, aprobat prin HCSM nr. 193/2006, cu
modificările şi completările ulterioare şi a luat act de renunŃarea la o astfel de cerere de detaşare.
În fine, Consiliul Superior al Magistraturii a analizat 3 solicitări de delegare a judecătorilor în funcŃii de execuŃie, toate cererile fiind respinse.
G. Dezvoltarea carierei profesionale a judecătorilor
a. Promovarea judecătorilor în funcŃii de execuŃie.
Prin Hotărârea nr. 102/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a aprobat organizarea, la data de 29 martie 2015, a
unui concurs de promovare efectivă şi pe loc în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi procurorilor, pentru ocuparea a 81 de posturi de
judecător (dintre care 63 la tribunale şi 18 la curŃile de apel) . Acestui concurs i-au fost alocate, de asemenea, şi 150 de posturi pentru promovare pe loc (100 de posturi pentru tribunale şi 50 de posturi pentru curŃile de apel). Ulterior, numărul de posturi anterior
menŃionat a fost suplimentat cu 11 posturi pentru promovarea pe loc în gradul profesional corespunzător curŃii de apel şi cu 3 posturi
pentru promovarea pe loc în gradul profesional corespunzător tribunalului, pentru candidaŃii care au obŃinut medie egală cu cea a
candidatului clasat pe ultimul loc.
După finalizarea acestui concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus promovarea efectivă a 74 de judecători
(56 de judecători la tribunale şi 18 judecători la curŃile de apel), precum şi promovarea pe loc a 164 de judecători (dintre care 61
judecători au obŃinut gradul de curte de apel şi 103 judecători pe cel corespunzător tribunalului).
Ulterior, prin valorificarea rezultatelor acestui concurs, s-a dispus promovarea a încă 29 de judecători (12 la curŃile de apel şi 17
la tribunale).
Raportat la datele prezentate, rezultă că la curŃile de apel gradul de ocupare a posturilor scoase la concurs a fost de 100%, iar la
tribunale a fost de 89% (comparativ, în anul 2014, procentul de ocupare a posturilor a fost de 100% la curŃile de apel şi 59% la tribunale). În cazul promovării pe loc, gradul de ocupare a fost de 100% la ambele grade de jurisdicŃie.
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b. Promovarea în funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
În perioada 5 ianuarie - 4 iunie 2015 s-a desfăşurat concursul de promovare în funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie pentru ocuparea a 7 posturi vacante de judecător (SecŃia penală – 3 posturi şi SecŃia de contencios administrativ şi fiscal – 4
posturi).
La concurs s-au înscris 25 de magistraŃi, iar după finalizarea acestei proceduri, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus promovarea în funcŃia de judecător la instanŃa supremă a 4 persoane (3 judecători la SecŃia de contencios administrativ şi fiscal
şi un judecător la SecŃia penală).
Prin urmare, gradul de ocupare a posturilor a fost de 57%, faŃă de 62,5% în anul precedent.
Prin Hotărârea nr. 1351/17.12.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis organizarea unui concurs de promovare
în funcŃia de judecător la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în perioada 4 ianuarie – 1 iunie 2016, pentru ocuparea a 12 posturi de
judecător (4 posturi de judecător la SecŃia a II-a civilă, 4 posturi de judecător la SecŃia penală şi 4 posturi de judecător la SecŃia de
contencios administrativ şi fiscal).
H. Asigurarea conducerii la nivelul instanŃelor judecătoreşti
• Numirea judecătorilor în funcŃia de preşedinte şi vicepreşedinte.
În perioada 27 martie – 24 iunie 2015 s-a desfăşurat concursul/examenul pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor
şi procurorilor la curŃile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, pentru ocuparea a 100 funcŃii
vacante de preşedinte şi vicepreşedinte la curŃi de apel, tribunale, tribunale specializate şi judecătorii. După finalizarea acestui
concurs, s-au ocupat 49 de funcŃii de conducere.
Cel de-al doilea concurs/examen pentru numirea în funcŃii de conducere s-a desfăşurat în perioada 18 septembrie - 16 decembrie 2015, pentru ocuparea unui număr de 120 funcŃii vacante de preşedinte şi vicepreşedinte la curŃi de apel, tribunale, tribunale
specializate şi judecătorii. Urmare a acestui concurs/examen, s-au ocupat, începând cu data de 1 ianuarie 2016, 72 de funcŃii de
conducere.
Pe baza datelor prezentate anterior rezultă că la concursul organizat în prima parte a anului 2015 gradul de ocupare a fost de
49%, iar cel de-al doilea concurs acest grad a fost de 60%.
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• Numirea judecătorilor în alte funcŃii de conducere, în temeiul dispoziŃiilor art. 48 alin. (9) din Legea nr. 303/2004
În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în funcŃiile de conducere care nu se ocupă prin concurs, respectiv acelea de preşedinte de secŃie la judecătorii, tribunale şi curŃi de apel se face pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea preşedintelui instanŃei.
În cursul anului 2015, SecŃia pentru judecători a numit 101 judecători în funcŃii de preşedinte de secŃie la judecătorii, tribunale şi
curŃile de apel.
De asemenea, potrivit art. 53 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedinŃii de secŃii ai
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie sunt numiŃi de către Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii,
dintre judecătorii Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie care au funcŃionat la această instanŃă cel puŃin 2 ani.
În temeiul dispoziŃiei legale anterior evocate, în cursul anului 2015 au fost numiŃi doi judecători în funcŃii de preşedinte de secŃie
la instanŃa supremă, respectiv în funcŃia de preşedinte al SecŃiei penale şi în funcŃia de preşedinte al SecŃiei de contencios administrativ şi fiscal.
• Delegarea în funcŃii de conducere a judecătorilor
În cursul anului 2015, SecŃia pentru judecători a admis 102 solicitări de delegare în funcŃii de conducere, 107 prelungiri de delegare în aceste funcŃii şi a dispus încetarea delegării în alte 64 de situaŃii. Totodată, SecŃia pentru judecători a hotărât respingerea
unei solicitări de delegare în funcŃii de conducere.
I. SituaŃia posturilor de magistrat asistent la Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
La începutul anului 2015, din cele 119 de posturi de magistrat-asistent prevăzute în statul de funcŃii şi de personal al Înaltei CurŃi
de CasaŃie şi JustiŃie erau ocupate 105 posturi şi vacante 14.
În cursul anului 2015, numărul posturilor de magistrat-asistent a fost majorat la 123, urmare a suplimentării cu 4 posturi din
această categorie, suplimentare dispusă prin H.G. nr. 486/2015.
Potrivit art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, magistraŃii-asistenŃi sunt
numiŃi şi promovaŃi în funcŃie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe bază de concurs.
În anul 2015 au fost organizate concursuri atât pentru ocuparea unor posturi de execuŃie de magistrat-asistent, cât şi pentru
promovarea în funcŃii de conducere, după cum urmează:
- în perioada aprilie-iunie 2015 a avut loc concursul pentru ocuparea funcŃiei de magistrat-asistent şef la SecŃia I civilă a Înaltei
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, funcŃie care s-a ocupat;
- în perioada 22 mai-9 iulie 2015 s-a organizat concursul pentru ocuparea funcŃiei de prim-magistrat-asistent, funcŃie care s-a
ocupat;
- la data de 7 decembrie 2015 a fost organizat concurs pentru ocuparea funcŃiei de magistrat-asistent şef la SecŃia a II-a civilă,
funcŃie care a fost ocupată;
- în perioada 25 august - 23 noiembrie 2015 a fost organizat concurs pentru ocuparea a 22 de posturi vacante de magistratasistent. Cele 22 de posturi au fost repartizate astfel: 5 posturi la SecŃia I civilă, 3 posturi la SecŃia a II – a civilă, 7 posturi cu
specializare în materie penală în cadrul SecŃiilor Unite - Completele pentru dezlegarea recursurilor în interesul legii, Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi Completele de 5 judecători, 1 post la SecŃia penală, 6 posturi la SecŃia de
contencios administrativ şi fiscal. După finalizarea concursului, prin Hotărârea nr. 1051/17.12.2015 a SecŃiei pentru judecători s-a dispus numirea în funcŃia de magistrat-asistent a 14 candidaŃi declaraŃi admişi, începând cu data de 01.01.2016 (5 la
SecŃia I civilă, 3 la SecŃia a II-a civilă şi 6 la SecŃia de contencios administrativ şi fiscal).
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Urmare a intrărilor şi ieşirilor de personal intervenite în cursul anului 2015, la data de 1 ianuarie 2016 vor fi ocupate 115 posturi
de magistrat-asistent şi vacante 8 posturi.
J. Aspecte relevante privind personalul auxiliar
Potrivit datelor comunicate de curŃile de apel, la sfârşitul anului 2015, în statele de funcŃii şi de personal ale instanŃelor erau prevăzute 7481 posturi de personal auxiliar, din care 7390 de posturi erau ocupate, iar 91 vacante. Ponderea posturilor de grefier cu
studii superioare în numărul total al posturilor de grefier existent în statele de funcŃii şi de personal ale instanŃelor, calculată ca medie
naŃională, a fost de 66,22%.
În cursul anului 2015, la nivelul curŃilor de apel au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor vacante de grefier, conform art.36 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de
pe lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi
completările ulterioare.
Toate cele 120 de posturi scoase la concurs au fost ocupate.
Datele comunicate de curŃile de apel relevă faptul că, la sfârşitul anului 2015 un număr de 67 de grefieri îndeplineau condiŃiile legale
de pensionare, dintre care 12 grefieri la nivelul curŃilor de apel, 17 grefieri la nivelul tribunalelor şi 38 de grefieri la nivelul judecătoriilor.
Din datele furnizate de curŃile de apel rezultă că, în cursul anului 2015 au fost aplicate 51 de sancŃiuni disciplinare personalului
auxiliar de specialitate din cadrul instanŃelor judecătoreşti, din care 20 de sancŃiuni constând în avertisment, 26 de sancŃiuni constând în reducerea drepturilor salariale, 1 sancŃiune constând în retrogradarea în grad/treaptă profesională, 1 sancŃiune constând în
mutarea disciplinară la altă instanŃă şi 3 sancŃiuni constând în excluderea din profesie.
Totodată, instanŃele au comunicat că, în perioada de referinŃă, 3 persoane aparŃinând categoriei personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti au fost trimise în judecată pentru fapte aflate în legătură cu exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu şi 2 persoane au fost condamnate definitiv pentru astfel de fapte.
Potrivit datelor comunicate de curŃile de apel, principalele dificultăŃi survenite în activitatea personalului auxiliar de specialitate, în
contextul modificărilor legislative intervenite în anul 2015, au constat în următoarele:
- resurse umane şi materiale insuficiente;
- volumul mare de activitate;
- fluctuaŃia de personal;
- modificarea schemelor instanŃelor prin transferul temporar al unor posturi fără consultarea curŃilor de apel;
- dificultăŃi generate de aplicaŃia ECRIS.
K. Aprecieri ale instanŃelor cu privire la managementul resurselor umane în sistemul judiciar
Potrivit datelor comunicate de majoritatea curŃilor de apel, în anul 2015, managementul resurselor umane realizat de Consiliul
Superior al Magistraturii a fost similar celui din anul precedent.
O curte de apel20 a apreciat că managementul resurselor umane realizat de Consiliul Superior al Magistraturii a fost foarte bun.
Principalele critici aduse de instanŃe politicii de resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii au fost următoarele:
- nu au fost organizate suficiente sesiuni de transferuri şi nu s-a Ńinut cont de punctele de vedere exprimate de instanŃe cu privire
la transferuri;
- modalitatea de soluŃionare a cererilor de transfer şi nerespectarea termenelor prevăzute de lege şi regulamente pentru organizarea şedinŃelor de soluŃionare a cererilor de transfer;
- reducerea schemelor instanŃelor la care încărcătura de dosare s-a situat sub medie;
Totodată, principalele propuneri de îmbunătăŃire a politicii de resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii vizează următoarele aspecte:
- locurile pentru promovarea pe loc a judecătorilor în funcŃii de execuŃie să fie aprobate separat, pe specializări;
- modificarea criteriilor de soluŃionare a cererilor de transfer, asigurarea transparenŃei modului de soluŃionare a acestora şi efectuarea unei estimări obiective a efectelor admiterii/respingerii unor astfel de cereri, raportat la instanŃa la care se solicită transferul
dar şi la instanŃa la care îşi desfăşoară activitatea judecătorul care a formulat cererea;
- consultarea instanŃelor cu ocazia luării unor decizii privind politica de resurse umane a acestora;
- corelarea datelor examenelor de capacitate şi de promovare a judecătorilor în funcŃii de execuŃie la instanŃe superioare cu datele începând cu care se aprobă transferurile şi numirile în funcŃie;
- majorarea schemelor de personal;
- reorientarea şi adaptarea politicii privind majorarea schemelor instanŃelor judecătoreşti ce înregistrează o încărcătură mare de
dosare şi refacerea schemelor ce au fost reduse în anul 2015;
- evitarea indisponibilizării posturilor pe perioade mai lungi de 2 luni.

20

Curtea de Apel Bucureşti
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I.1.4. Analiza activităţii instanţelor din perspectiva indicatorilor de eficienţă
Prin Hotărârea nr. 1305/2014 a SecŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, s-au stabilit 5 indicatori de performanŃă pentru instanŃe şi anume:
• Rata de soluŃionare a dosarelor;
• Stocul de dosare mai vechi de 1 an/1 an şi 6 luni
• Ponderea dosarelor închise într-un an
• Durata medie de soluŃionare
• Redactările peste termenul legal
Fiecare din cei 5 indicatori sunt împărŃiŃi în patru grade de eficienŃă reprezentate grafic şi anume: foarte eficient (culoarea verde),
eficient (culoarea galben), satisfăcător (culoarea portocaliu) şi ineficient (culoarea roşu). De asemenea, există un raport centralizator
al tuturor indicatorilor de performanŃă care indică starea generală a instanŃei.
Conform celor stabilite în conŃinutul hotărârii, Consiliul Superior al Magistraturii urmează să facă o analiză la fiecare 6 luni respectiv la fiecare final de an în urma centralizării datelor statistice aferente, analiză care va fi publicată pe site-ul C.S.M..
În plus, instanŃele vor face analize proprii la intervale mai scurte, analize care de asemenea vor fi publicate pe paginile proprii de
internet.
Având în vedere indicatorii de performanŃă enumeraŃi mai sus, la nivelul curŃilor de apel situaŃia centralizată a acestor indicatori
se prezintă astfel:

Se observă că la gradul „foarte eficient” se încadrează următoarele instanŃe: Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de
Apel Oradea, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Suceava şi Curtea de Apel Timişoara.
Ca observaŃie, Curtea de Apel Oradea este singura curte foarte eficientă în cadrul tuturor indicatorilor.
De asemenea se observă că nu există nici o instanŃă cu gradul „satisfăcător” sau „ineficient”.
La nivelul tribunalelor, la gradul „foarte eficient” se încadrează următoarele instanŃe: Tribunalul Buzău, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Dolj, Tribunalul Gorj, Tribunalul IalomiŃa, Tribunalul MehedinŃi, Tribunalul pentru minori şi familie Braşov, Tribunalul Suceava
şi Tribunalul Vâlcea.
Tribunalul MehedinŃi este singura instanŃă foarte eficientă în cadrul tuturor indicatorilor.
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De asemenea, la gradul „satisfăcător” se încadrează următoarele instanŃe:

La gradul “ineficient” nu se încadrează niciun tribunal.
În ceea ce priveşte judecătoriile, la gradul „foarte eficient” se încadrează 69 de instanŃe, primele 15 poziŃii fiind prezentate în figura de mai jos:
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La gradul „satisfăcător” se încadrează 13 judecătorii:

La gradul „ineficient” nu se încadrează nici o instanŃă.
I.1.5. Probleme generale de management al instanţelor
Potrivit competenŃelor legale (art.74 alin.1 lit.d) din Legea nr. 317/2004, republicată), InspecŃia Judiciară efectuează verificări cu
privire la eficienŃa managerială şi modul de îndeplinire a atribuŃiilor ce decurg din legi şi regulamente pentru asigurarea bunei funcŃionări a instanŃei, a calităŃii corespunzătoare a serviciului.
În îndeplinirea acestei atribuŃii, DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru judecători a stabilit ca obiectiv pe termen mediu efectuarea,
începând cu anul 2014, a controalelor de fond la toate curŃile de apel şi instanŃele din circumscripŃia acestora.
În anul 2015 au fost efectuate verificări de management la nivelul a 2 curŃi de apel: Curtea Militară de Apel şi Curtea de Apel Piteşti.
Constatările acestor controale au conturat concluzia că instanŃele, în majoritatea lor, sunt organizate corespunzător, asigurânduse buna funcŃionare a justiŃiei ca serviciu public.
Au fost identificate însă şi anumite dificultăŃi în asigurarea actului managerial, determinate de o schemă de personal neadaptată
modificărilor de procedură ce au intervenit atât în materie civilă, cât şi în materie penală şi mai ales de modul de repartizare a personalului în cadrul instanŃei şi asigurarea unui volum echilibrat de muncă între toate secŃiile.
Totodată, există în continuare, mai ales la instanŃele mici, scheme incomplet ocupate sau instanŃe la care se înregistrează o fluctuaŃie mare de personal, cu efecte negative asupra activităŃii acestora în contextul creşterii volumului de muncă pentru personalul
stabil.
În ceea ce priveşte modul de organizare şi funcŃionare a instanŃelor s-a constatat că există deficienŃe la nivelul compartimentelor
auxiliare ale instanŃelor, precum şi modalităŃi diferite de lucru la nivelul instanŃelor din raza aceleiaşi curŃi de apel.
O altă problemă identificată a fost aceea a asigurărilor resurselor materiale şi umane necesare pentru operaŃiunile specifice activităŃii de arhivare electronică.
Totodată, s-a reŃinut că există în continuare problema sediilor necorespunzătoare în care îşi desfăşoară activitatea unele instanŃe judecătoreşti.
CurŃile de apel au indicat, ca principalele dificultăŃi cu care s-au confruntat în anul 2015, din perspectiva managementului instanŃei, următoarele:
- modificarea schemelor de personal ale unor instanŃe fără consultarea conducerii curŃii de apel;
- deficitul de resurse materiale şi umane;
- lipsa sediilor adecvate;
- fluctuaŃia de personal;
- dificultăŃi generate de aplicaŃia ECRIS;
- programul flexibil al judecătorilor.
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Totodată, principalele propuneri de îmbunătăŃire a managementului instanŃelor, formulate de instanŃele judecătoreşti, vizează
următoarele aspecte:
- majorarea schemelor de personal;
- suplimentarea numărului de posturi de judecător din fondul de rezervă;
- îmbunătăŃirea aplicaŃiei ECRIS;
- managementul electronic al dosarelor;
- modificarea criteriilor de stabilire a complexităŃii cauzelor şi normarea muncii judecătorilor prin stabilirea unor criterii unitare la
nivelul întregii Ńări;
- modificări legislative care să permită exercitarea calităŃii de ordonator de credite doar de persoane cu pregătire specifică;
- includerea în bugetul instanŃelor a unui procent din încasările reprezentând taxe judiciare de timbru;
- modificarea regulamentelor care reglementează activitatea personalului auxiliar în sensul de a permite preşedintelui instanŃei
sau colegiului de conducere să efectueze cercetări disciplinare şi să aplice sancŃiuni;
- alocarea unor sedii corespunzătoare desfăşurării activităŃii instanŃelor sau renovarea celor actuale;
- desfiinŃarea unor instanŃe mici cu volum redus de activitate în vederea alocării eficiente a resurselor umane şi materiale;
- extinderea competenŃelor preşedintelui instanŃei în domeniul repartizării judecătorilor pe secŃii
- simplificarea Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti;
- identificarea unor soluŃii normative în scopul degrevării instanŃelor judecătoreşti.

I.2 Infrastructura şi capacitatea instituţională a instanţelor judecătoreşti
Bugetul justiŃiei trebuie împărŃit în 3 părŃi componente distincte: bugetul curŃilor de apel, al tribunalelor, tribunalelor specializate şi
al judecătoriilor (denumit în continuare bugetul instanŃelor), bugetul ICCJ şi bugetul Ministerului Public.
Ministerul JustiŃiei (MJ) are calitatea de ordonator principal de credite pentru instanŃele judecătoreşti21, AdministraŃia NaŃională a
Penitenciarelor şi alte instituŃii subordonate.
Ponderea bugetului instanŃelor din bugetul MJ

Anul

Total buget MJ

Buget instanŃe

Ponderea bugetului instanŃelor din
bugetul MJ

EvoluŃie

2013
2014
2015

2.763.992.000
3.518.443.000
3.345.972.000

1.651.344.000
2.334.406.000
2.075.519.000

59,74%
66,35%
62,03%

↑
↑
↓

După cum se observă, ponderea bugetului instanŃelor din bugetul MJ s-a aflat în trend ascendent până în anul 2015, ceea
ce înseamnă că evoluŃiile negative ale bugetului MJ au afectat într-o măsură mai mica aceste bugete. Fondurile bugetare alocate de
la bugetul de stat Ministerului JustiŃiei în anul 2015 sunt îndreptate către instanŃele judecătoreşti în proporŃie de aproximativ 53,45%,
restul finanŃând aparatul propriu şi celelalte instituŃii subordonate financiar. Bugetul alocat instanŃelor în anul 2015 a înregistrat o
diminuare faŃă de anul 2014, în principal datorită faptului că în anul 2015 au fost alocate fonduri doar pentru achitarea tranşei aferentă anului 2016 din hotărârile judecătoreşti, comparativ cu anul 2014 când au fost alocate fonduri pentru achitarea tranşelor aferente
anilor 2014 şi 2015 din hotărârile judecătoreşti.
La alocarea fondurilor bugetare pentru instanŃe s-a avut în vedere Planul de acŃiuni aferent Strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, aprobată în decembrie 2014 prin HG. nr. 1155 din 23.12. 2014.
Fondurile alocate iniŃial prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014 au fost insuficiente pentru desfăşurarea în condiŃii
normale a activităŃii instanŃelor judecătoreşti pentru întreg anul 2015; cu prilejul celor două rectificări bugetare, aprobate prin OrdonanŃa Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015, nr.20/2015 şi nr.47/23.10.2015 au fost asigurate fondurile
necesare pentru funcŃionarea normală în cursul anului.
Bugetul aprobat Ministerului JustiŃiei pentru anul 2016 prin Legea nr.339/2015 privind bugetul de stat pe anul 2016, este de
3.112.594 mii lei, din care pentru instanŃe 1.663.756 mii lei. Chiar dacă fondurile alocate prin legea bugetului pe anul 2016 nu au fost
la nivelul solicitărilor, în cursul anului 2016, în funcŃie de necesităŃi şi de execuŃia bugetară, fondurile necesare suplimentar vor fi
solicitate cu ocazia rectificărilor bugetare.
Referindu-ne doar la bugetul curŃilor, din tabelul următor rezultă în mod clar valorile alocate anual:

21

altele decât ICCJ şi cele militare.
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Dinamica bugetului curŃilor 2013 - 2015 (în euro)
Cheltuieli de
Anul
InstanŃe
personal
2013
2014
2015

377.881.992
524.585.618
467.459.234

↑
↑
↓

317.712.586
462.942.022
401.506.306

Bunuri şi servicii
↑
↑
↓

37.253.089
38.535.506
38.865.090

↓
↑
↑

Transferuri
16.024.256
16.557.528
19.142.343

InvestiŃii
↑
↑
↑

6.891.991
6.550.562
7.945.495

↓
↓
↑

La partea de transferuri au fost incluse celelalte titluri de cheltuieli, respectiv cheltuielile cu proiectele finanŃate din fonduri externe nerambursabile postaderare, programe cu finanŃare rambursabilă etc.
Pentru o analiză comparativă, în graficul de mai jos este prezentată alocarea bugetului în perioada de referinŃă.

Potrivit datelor de mai sus, o pondere semnificativa în bugetul instanŃelor o au cheltuielile de personal.

Bugetul alocat instanŃelor în anul 2013 la cheltuieli de personal înregistrează o creştere faŃă de anul 2012 deoarece în anul 2013
au fost alocate fonduri pentru creşterea salarială în procent de 7,4% începând cu luna decembrie 2012, faŃă de nivelul lunii iunie
2012, pentru posturile ocupate suplimentar în anul 2013, precum şi pentru achitarea tranşei de 10% din hotărârile judecătoreşti.
Bugetul alocat instanŃelor în anul 2014 la cheltuieli de personal înregistrează o creştere faŃă de anul 2013 deoarece în anul 2014
au fost alocate fonduri pentru posturile ocupate suplimentar în anul 2014, precum şi pentru achitarea tranşelor de 25% din hotărârile
judecătoreşti aferente anilor 2014 şi 2015.
Din fondurile alocate a fost asigurată finanŃarea posturilor ocupate la data de 31 decembrie 2014, precum şi posturile ocupate în
anul 2015, după cum urmează: 101 de judecători din promoŃia 2015 a INM şi, la finele anului, 53 de grefieri absolvenŃi ai SNG şi 28
de judecători absolvenŃi ai INM. De asemenea, au fost alocate fonduri şi pentru: promovările pe loc a unui număr de 164 de judecători; promovări în grad/treaptă ale funcŃionarilor publici şi personalului contractual, promovări în treaptă/grad profesional pentru personalul auxiliar de specialitate, precum şi pentru achitarea tranşelor din hotărârile judecătoreşti aferente anului 2016.
Din totalul de 557.161 mii lei cu care a fost suplimentat bugetul aprobat pentru anul 2015 la cheltuieli de personal pentru instanŃele judecătoreşti, fondurile în sumă de 550.466 mii lei au fost necesare pentru achitarea tranşelor de 25% aferente anului 2016 din
hotărârile judecătoreşti potrivit OUG nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015.
În cadrul bugetului instanŃelor, analiza reflectă o atenŃie continuă acordată bunurilor şi serviciilor.
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Creditele bugetare alocate instanŃelor judecătoreşti pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii în anul 2015 au înregistrat o creştere
faŃă de anul precedent cu suma de 1.078 mii lei. Pentru asigurarea funcŃionării în condiŃii normale a instanŃelor judecătoreşti, cu prilejul celor două rectificări bugetare, fondurile alocate iniŃial instanŃelor au fost suplimentate cu suma de 12.548 mii lei.
Precizăm că intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură Penală (obligativitatea comunicării hotărârilor penale în extenso şi în
plic închis tuturor instituŃiilor implicate în activitatea de judecată, aplicarea noilor reglementări legate de etapa “cameră preliminară”,
care se referă la comunicarea către toŃi inculpaŃii a copiei certificate a rechizitoriului şi, după caz, traducerea autorizată a acestuia), a
generat cheltuieli suplimentare.
Începând cu anul 2014 sumele necesare achitării ajutorului public judiciar şi contravalorii onorariilor avocaŃilor din oficiu au fost
prevăzute la Cap.54.01 Alte servicii publice generale, ceea ce a permis o mai bună gestionare a fondurilor alocate cu această destinaŃie astfel încât la 31 decembrie 2015 nu au mai fost înregistrate plaŃi restante către Uniunea NaŃională a Barourilor din România.

La cheltuieli de capital au fost alocate fonduri în anul 2015 atât pentru obiectivele de investiŃii, cât şi pentru dotarea cu echipamente IT (software, hardware).
Dinamica fondurilor alocate de la bugetul de stat în perioada 2013-2015 reflectă o diminuare continuă până în anul 2015, când
s-a înregistrat o creştere faŃă de anul precedent cu 6.128 mii lei, iar repartizarea acestora pentru reparaŃii capitale, modernizări şi
investiŃii, este prezentată în tabelul de mai jos.
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Fondurile prevăzute în anul 2015 pentru reparaŃii capitale, modernizări şi investiŃii
Buget de stat (Titlul XII)
Nr. obiective/proiecte
Total
I. ConstrucŃii
Obiective (proiecte) de investiŃii în
continuare

Alte cheltuieli
de investiŃii

6 obiective, din care:
− 0 obiective de investiŃii în continuare
finanŃate de la Banca Mondială (de la bugetul de stat, partea de cofinanŃare)
− 6 obiective de investiŃii în continuare
finanŃate 100% de la bugetul de stat
14 intervenŃii asupra construcŃiilor şi instalaŃiilor aferente acestora,
din care:
− 1 proiect – studii de prefezabilitate,
fezabilitate şi alte studii prevăzute de lege
− 1 consolidare, execuŃie de lucrări
− 12 lucrări de modernizări, amenajări,
reabilitări fond construit

II. ReparaŃii
capitale
ReparaŃii capitale la construcŃiile existente,
inclusiv instalaŃiile aferente
acestora

Fonduri
alocate
24.454
18.764
14.408
0

14.408
4.356

18
1.750
2.588

- mii lei Fonduri externe rambursabile Titlul XII
fonduri
Nr. obiective/proiecte
alocate
54.916
54.916
29.262
4 obiective, din care:
− 4 obiective de investiŃii în continuare finanŃate 100% din fonduri
29.262
externe rambursabile de la Banca
Mondială
-

-

4 intervenŃii asupra construcŃiilor şi
instalaŃiilor aferente acestora,
din care:
− 0 proiecte studii de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii prevăzute de lege
− 0 consolidare, execuŃie de lucrări
− 4 lucrări de modernizări, amenajări, reabilitări fond construit

25.654

0
0
25.654

5.690
− 11 lucrări de reparaŃii capitale, din
care:
− 8 lucrări de reparaŃii capitale, execuŃie de lucrări
− 3 lucrări de reparaŃii capitale, proiectare, inclusiv expertiză tehnică

5.690
5.659
31

Fondurile prevăzute în anul 2015 pentru reparaŃii capitale, modernizări şi investiŃii au fost alocate pentru un număr de 23 de instanŃe, dintre acestea 3 având atât o componentă de finanŃare din fonduri externe rambursabile, cât şi o componentă de finanŃare de
la bugetul de stat şi 8 instanŃe având doar componentă din fonduri externe rambursabile. Majoritatea sediilor deŃinute de instanŃe
sunt deŃinute în proprietate şi, doar o mică parte, cu chirie.
Starea sediilor instanŃelor este prezentată în tabelul următor:
Starea sediilor de instanŃă la 31 decembrie 2015

Număr de sedii

Sedii în stare foarte bună

58

Sedii în stare bună

62

Sedii în stare acceptabilă

52

Sedii în stare rea

18

Sedii în stare foarte rea

12

Număr total sedii de instanŃe

202

Numărul de 207 sedii de instanŃă este cel rămas după aplicarea Legii nr.148/2011 privind desfiinŃarea unor instanŃe judecătoreşti
şi a parchetelor de pe lângă acestea.
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I.3 Activitatea Ministerului Public
I.3.1. Volumul de activitate la nivelul parchetelor
În anul 2015, la nivelul întregii Ńări şi-au desfăşurat activitatea un număr de 176 de parchete pe lângă judecătorii, 42 parchete pe
lângă tribunale, 1 parchet specializat pentru cauze cu minori şi familie, 15 parchete pe lângă curŃile de apel şi parchetul de pe lângă
instanŃa supremă. La nivelul tuturor unităŃilor de parchet (inclusiv parchetele militare) s-a înregistrat un volum total de activitate de
3.227.139 de lucrări, din care 1.832.463 dosare penale. Cele 2 reprezentări grafice de mai jos includ, în cadrul volumului de activitate al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, atât activitatea D.N.A şi D.I.I.C.O.T. cât şi a parchetelor militare.
Volumul de activitate la nivelul parchetelor în 2015 - lucrări de soluţionat

4.6%
10.2%

5.4%
P.J.
P.T.
P.C.A.
P.I.C.C.J

79.7%

Volum de activitate la nivelul parchetelor în 2015 - dosare penale de soluţionat

4.4%

0.9%

2.1%
Parchetele de pe lângă
judecătorii
Parchetele de pe lângă
tribunale
Parchetele de pe lângă curţile
de apel
P.I.C.C.J

92.7%

1. Activitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (cu excepŃia SecŃiei parchetelor militare), numărul lucrărilor
de soluŃionat s-a ridicat la 28912, în timp ce numărul înregistrat al dosarelor de soluŃionat a fost de 1130. FaŃă de anul 2014, numărul
lucrărilor de soluŃionat a scăzut cu 6917 lucrări (cu 19%), în timp ce numărul cauzelor de soluŃionat a scăzut cu 135 de dosare
(11%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 459, adică 41% din numărul dosarelor de soluŃionat.
În acelaşi timp, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie a înregistrat în anul 2015 un număr de 50.517 de lucrări şi 10.974 cauze de soluŃionat. Comparativ cu anul 2014, numărul lucrărilor a crescut cu 9466 de unităŃi (23%), în timp ce numărul dosarelor de soluŃionat a
crescut cu 1863 cauze (20%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 2656 de cauze (24% din totalul cauzelor de soluŃionat).
La nivelul DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, numărul lucrărilor de soluŃionat sa ridicat la 85.573, iar cel al dosarelor la 22.025 de cauze. Comparativ cu anul 2014, numărul de lucrări a crescut cu 11334 de lucrări
(15%); în aceeaşi perioadă de timp, numărul de cauze de soluŃionat a crescut cu 4010 (22%).
Numărul cauzelor soluŃionate în acest an s-a ridicat la 8280 (38% din numărul dosarelor de soluŃionat).
Dinamica numărului de cauze de soluŃionat în ultimii 5 ani la aceste trei mari structuri de parchet se prezintă astfel:
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Dosare de soluţionat în ultimii 5 ani
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2. Activitatea la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel
Cele 15 parchete de pe lângă curŃile de apel, au înregistrat spre soluŃionare în perioada de referinŃă un număr de 148293 de lucrări, dintre acestea 16711 constituind dosare penale, repartizate unui număr de 222 de procurori care au ocupat efectiv schema.
Cei doi indicatori, în ultimii 5 ani au înregistrat următoarea evoluŃie:

Volumul de activitate la parchetele de pe langa
curtile de apel in perioada 2011-2015
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În funcŃie de volumul dosarelor penale, parchetele de pe lângă curŃile de apel se pot grupa astfel:
- unităŃi cu volum mai mic de 500 dosare: 1 (1 şi în anul 2014);
- unităŃi cu un volum cuprins între 500 şi 1.000 dosare: 8 (7 în anul 2014);
- unităŃi cu un volum situat peste 1.000 dosare: 6 (7 în anul 2014).
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Volumul de activitate privind numărul de dosare penale al parchetelor de pe lângă curŃile de apel – situaŃie comparativă:
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Parchetele cu cel mai mare volum de dosare înregistrat în anul 2015 au fost Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu
2817 de dosare, având cu 110 dosare mai mult decât în anul 2014 (rămânând pe prima poziŃie ca şi în anii anteriori), urmat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara cu 1895 de dosare, cu 424 de cauze mai mult faŃă de anul precedent şi Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu 1573 de cauze, înregistrând şi acesta o creştere cu 112 dosare.
La polul opus s-au aflat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj-Napoca cu un număr de numai 490 de dosare, în creştere totuşi faŃă de cele 372 de dosare din 2014 şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş cu 644 de cauze.
Din totalul celor 148293 lucrări de soluŃionat înregistrate la aceste unităŃi de parchet în anul 2015, au fost soluŃionate un număr
de 133452, reprezentând o operativitate de 90%. În acelaşi timp, au fost înregistrate 16711 cauze penale de soluŃionat, fiind soluŃionate un număr de 10765 de dosare (64%).
Sub aspectul numărului de cauze soluŃionate, situaŃia din ultimii 5 ani se prezintă astfel:

3. Activitatea la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale
La nivelul celor 43 de parchete de pe lângă tribunale a fost înregistrat un volum de activitate de 329811 de lucrări, din care
79853 de dosare penale, repartizate unui număr de 536 de procurori care au ocupat efectiv posturile existente în schema parchetelor de la acest nivel.
Comparativ, evoluŃia acestor indicatori în ultimii 5 ani se prezintă astfel:
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Volumul de activitate la parchetele de pe langa tribunale in
perioada 2011-2015
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În funcŃie de volumul de dosare penale, aceste unităŃi de parchet se pot grupa astfel:
- unităŃi cu un volum situat sub 1.000 de dosare: 8 parchete(6 în anul precedent);
- unităŃi cu un volum cuprins între 1.000 – 3.000 de dosare: 30 de unităŃi de parchet, faŃă de 33 în 2014;
- unităŃi cu un volum de peste 3.000 de dosare: 5 parchete (4 în 2014).
Volumul de activitate al parchetelor de pe lângă tribunale – situaŃie comparativă privind dosarele penale:
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Cu un volum ridicat de activitate se remarcă, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a înregistrat în perioada de referinŃă un volum de lucrări de 36547, dintre care 13221 de dosare penale, în scădere totuşi faŃă de
anul anterior atât la capitolul lucrări, cu 7168 de unităŃi, cât şi în ceea ce priveşte numărul de dosare, cu 1906 cauze. În ordine descrescătoare a volumului de activitate, prin prisma numărului cauzelor penale, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a fost urmat
de Parchetul de pe lângă Tribunalul ConstanŃa cu 4830 de dosare şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi cu 4204 dosare (ambele în creştere la acest indicator şi păstrând neschimbată ierarhia de anul trecut).
Din totalul de 329811 lucrări de soluŃionat (dintre care 79853 de dosare penale) înregistrate la aceste unităŃi de parchet, au fost
soluŃionate un număr de 271625 de lucrări (din care 35836 de dosare penale). Procentul de soluŃionare a lucrărilor a fost determinat
la 82%, iar cel al dosarelor la 45%, ambele procente ale operativităŃii fiind similare celor din 2014.
Sub aspectul numărului de dosare soluŃionate, dinamica ultimilor 5 ani se prezintă astfel:
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Activitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru cauze cu minori şi de familie Braşov
La nivelul unicului parchet specializat existent în prezent în această materie la nivel naŃional, în anul 2015 s-au înregistrat 2143
de lucrări de soluŃionat, din care 93 de dosare, în scădere continuă în ultimii ani. În anul 2015 au fost soluŃionate 2083 de lucrări, din
care 70 de dosare penale. Cât priveşte numărul de procurori activi care operează la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Specializat pentru Minori şi Familie Braşov, acesta este de 2, cu schema ocupata integral.
4. Activitatea la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii
În perioada de referinŃă, la nivelul întregii Ńări au funcŃionat un număr de 176 parchete pe lângă judecătorii, care au înregistrat un
volum de activitate de 2573247 de lucrări de soluŃionat, din care 1697937 dosare, repartizate unui număr de 1.132 de procurori activi
într-o schema de 1344 de posturi.
Volumul de activitate al acestor unităŃi a crescut în anul 2015 faŃă de anul precedent cu 57713 lucrări (creştere de 2%) dar a
scăzut cu 47000 de dosare penale (scădere de 2,7%).
Din punct de vedere grafic, situaŃia din ultimii 5 ani se prezintă astfel:
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În funcŃie de volumul de activitate, parchetele de pe lângă judecătorii se pot clasifica astfel:
- unităŃi cu volum mai mic de 3.000 dosare: 64 (63 în anul 2014);
- unităŃi cu volum cuprins între 3.000 – 5.000 dosare: 35 (36 în 2014);
- unităŃi cu volum cuprins între 5.000 – 10.000 dosare: 32 (31 în anul trecut);
- unităŃi cu volum cuprins între 10.000 – 15.000 dosare: 19 (17 în 2014)
- unităŃi cu volum cuprins între 15.000 – 20.000 dosare: 6 (9 în 2014);
- unităŃi cu volum cuprins între 20.000 – 30.000 dosare: 7 (la fel şi anul trecut);
- unităŃi cu un volum de peste 30.000 dosare: 13 (13 şi în anul 2014).
Clasificarea parchetelor de pe lângă judecătorii după volumul de activitate al acestora în materia dosarelor penale se
prezintă grafic astfel:
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Se constată astfel că, în ultimii 3 ani, au existat 13 unităŃi de parchet ce au înregistrat un volum de activitate de peste 30.000 de
cauze. Se poate de asemenea observa că, sub aspectul criteriului volumului de activitate, fluctuaŃiile de la o categorie la alta au fost
nesemnificative în perioada 2012-2015.
De asemenea, este de reŃinut şi faptul că din cele 13 parchete care au avut un volum de activitate mai mare de 30.000 de dosare penale, 10 (cu un an în urmă 11) unităŃi de parchet au depăşit numărul de 40.000 de cauze, iar 9 (anul trecut 10) parchete dintre
acestea au avut chiar un volum de activitate mai mare de 50.000 de dosare (între acestea trebuie menŃionate în mod special cele 3
parchete Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Judecătoria ConstanŃa cu peste 70000 de cauze de solutionat). Urmează în ordinea numărului de
dosare de soluŃionat, mai mare oricum de 60000 de cauze, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti. Restul de 4 parchete cu un volum între 50.000 şi 60.000 de cauze îl constituie Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 Bucureşti, Parchetul de pe lângă Judecătoria Iaşi, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Cluj-Napoca şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Timişoara.
Din totalul de 2573247 lucrări de soluŃionat înregistrate la aceste unităŃi de parchet, au fost soluŃionate un număr de 1428440 de
lucrări, reprezentând aproximativ 55%, un procentaj de soluŃionare mai bun cu 2 puncte procentuale decât acela al anului trecut.
De asemenea, din cele 1697937 dosare penale de soluŃionat în anul 2015, au fost soluŃionate 584389 de cauze, reprezentând
34%, în scădere cu 1% faŃă de anul anterior.
Sub aspectul numărului de dosare soluŃionate, dinamica ultimilor 5 ani se prezintă astfel:
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Dosare solutionate la parchetele de pe langa judecatorii in
perioada 2011-2015
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În ceea ce priveşte Parchetele Militare, numărul lucrărilor de soluŃionat în anul 2015 a fost de 10786, din care au fost soluŃionate 8146 (76%) prin participarea unui număr total de 57 procurori militari. De asemenea, numărul cauzelor de soluŃionat a fost de
3833, fiind soluŃionate 2006 dosare (52%) prin participarea unui număr 57 de procurori militari care au lucrat efectiv la instrumentarea acestor cauze penale.
I.3.2. Încărcătura pe procuror
Acest indicator statistic reflectă numărul de dosare pe care un procuror le-a avut spre soluŃionare în intervalul de timp analizat şi
se determină concret prin raportarea numărului total de dosare de soluŃionat din perioada de referinŃă la numărul total de procurori.
Trebuie precizat faptul că pentru calcularea acestui indicator statistic se au în vedere posturile efectiv ocupate, aşa cum au fost
acestea comunicate de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
1. Încărcătura de dosare pe procuror la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
La nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curtea de CasaŃie şi JustiŃie, exceptând SecŃia Parchetelor Militare, numărul cauzelor
de soluŃionat pe procuror a fost în perioada de referinŃă de 9 dosare raportat la 126 de posturi ocupate efectiv. În schimb, dacă se ia
în calcul doar numărul procurorilor care au participat efectiv la soluŃionarea dosarelor penale şi care a fost de 40, rezultă o încărcătură medie de 28 dosare pe procuror.
La nivelul DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, acest indicator s-a situat la nivelul de 67 dosare pe procuror, iar la nivelul DirecŃiei de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism la 83 de dosare pe procuror, cifre raportate la numărul posturilor
de procuror ocupate efectiv în aceste instituŃii. În mod similar, dacă se Ńine cont doar de numărul procurorilor care au lucrat efectiv la
soluŃionarea dosarelor penale, va rezulta o încărcătură mai mare, de 95 de dosare pe procuror la D.N.A (raportată la cei 115 procurori care au instrumentat dosarele penale) şi de 92 de cauze pe procuror la D.I.I.C.O.T. (raportată pe acelaşi criteriu la 239 de procurori).
2. Încărcătura la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel
La nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel, s-a înregistrat o medie naŃională de 75 de dosare penale pe procuror, raportată la numărul efectiv de procurori activi în 2015 şi de 131 de dosare pe procuror dacă volumul dosarelor de soluŃionat se raportează
doar la numărul procurorilor ce au instrumentat efectiv dosare penale (dintr-un total de 232 de procuri care activează la nivelul de
parchet de curte de apel, doar unui număr de 128 procurori li s-au încredinŃat dosare penale spre soluŃionare)
Grafic, evoluŃia indicatorului pe ultimii ani se prezintă după cum urmează:
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În anul 2015, cea mai mare încărcătură de cauze pe procuror a fost înregistrată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, cu un număr de 146 dosare penale pe procuror, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu un număr de 121
dosare penale pe procuror şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, cu un număr de 113 dosare penale pe procuror.
La încărcătura de cauze calculată strict pe procurorii care au fost desemnaŃi să soluŃioneze dosare, media cea mai ridicată a fost
înregistrată la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, cu un număr de 316 cauze pe procuror, urmat de Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa cu o medie de 225 de dosare şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel GalaŃi cu o medie de
158 de cauze.
La celălalt pol, s-au situat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu numai 32 de dosare penale pe procuror, Parchetul de pe
lângă Curtea de Apel Târgu Mureş cu 50 de dosare pe procuror şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu 56 de dosare
penale pe procuror. Pe criteriul strict al numărului de procurori care au instrumentat dosarele penale din 2015 cele mai mici medii la
dosare de soluŃionat s-au înregistrat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj cu numai 69 de dosare penale pe procuror, la
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu Mureş cu 81 de cauze şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti cu 101 de
dosare pe procuror.
În ipoteza în care la parchetele de pe lângă curŃile de apel ar fi ocupate integral posturile vacante de procuror s-ar obŃine o încărcătură medie de 66 de dosare pe procuror (aşa-numita încărcătură pe schemă).
3. Încărcătura la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale
La nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, a fost stabilită o medie naŃională de 149 dosare penale pe procuror.
În ultimii 5 ani, evoluŃia acestui indicator a fost următoarea:

171

STATISTICĂ JUDICIARĂ

Media dosarelor de solutionat la parchetele de pe langa
tribunale

200
174

171

170

165

150

149

100
50
2011

0

2013

2012

1

2
Anul

3

2014
4

2015
5

Media dosare de solutionat tribunale

În anul 2015 s-au remarcat ca având cea mai mare încărcătură de dosare pe procuror, în raport cu media naŃională, următoarele
unităŃi: Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (o medie de 358 de dosare), Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita (301
dosare) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov (293 de dosare)
Încărcătura cea mai mică de dosare pe procuror a fost înregistrată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj (o medie de 58 de
dosare), Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj (66 de dosare) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş (81 de dosare pe procuror).
Pe criteriul numărului de procurori repartizaŃi efectiv la soluŃionarea dosarelor penale, la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale,
în 2015, s-a înregistrat o medie naŃională de 221 de dosare pe procuror. Cea mai mare medie calculată pe acest criteriu a înregistrat-o Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila (627 de dosare pe procuror), urmat fiind de Parchetul de pe lângă Tribunalul
ConstanŃa (o medie de 439 de dosare) şi de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş (420 de dosare). Cele mai mici medii, pe
acelaşi mod de calcul, au fost la Parchetul de pe lângă Sălaj (o medie de 87 dosare), Parchetul de pe lângă Tribunalul IalomiŃa
(105 dosare) şi Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş Severin (108 dosare).
Încărcătura la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul specializat pentru cauze cu minori şi de familie Braşov
Activitatea Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov a înregistrat o medie de 47 de dosare penale pe
procuror (93 de dosare fiind încărcătura reală), acest parchet funcŃionând în continuare cu 2 procurori, dintr-o schemă de 2 procurori.
4. Încărcătura la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii
La sfârşitul perioadei de referinŃă, la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, a fost stabilită o medie naŃională de dosare penale de soluŃionat pe procuror de 1.500 de cauze.
EvoluŃia încărcăturii pe procuror în ultimii ani a fost următoarea:
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În perioada de referinŃă, cea mai mare încărcătură pe procuror a înregistrat-o Parchetul de pe lângă Judecătoria Odorheiul
Secuiesc cu 3312 dosare penale pe procuror (explicabil prin faptul că activează un singur procuror la o schemă de 4 persoane)
urmat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vişeu de sus cu 2941 de cauze pe procuror la un grad de ocupare a schemei de
50% (aici activează 2 procurori) şi, îndeaproape, de Parchetele de pe lângă Judecătoriile Luduş, Săveni şi Gheorgheni, cu
2926, 2915 şi, respectiv, 2721 de dosare penale pe procuror, ca rezultat imediat şi logic al gradului de ocupare a schemei de doar
33% (la aceste ultime trei parchete activează un singur procuror). Celelalte unităŃi care au depăşit nivelul de 2.500 de dosare pe
procuror sunt Parchetele de pe lângă Judecătoriile Sectoarelor 6 şi 2 din Bucureşti şi Parchetele de pe lângă Judecătoria
ConstanŃa şi Judecătoria Târgovişte. De asemenea, alte 9 parchete de la acest nivel jurisdicŃional au înregistrat în anul 2015 o
încărcătură de dosare de soluŃionat pe procuror situată între 2000 şi 2500 de cauze penale.
La polul opus, în perioada de referinŃă, au existat mai multe parchete care au înregistrat o încărcătură de dosare de soluŃionat pe
procuror situată cu mult sub media naŃională de dosare: Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului – 219 dosare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sălişte – 366 de dosare, Parchetul de pe lângă Judecătoria Făget – 408 dosare, Parchetul de pe lângă
Judecătoria Sinaia – 473 dosare etc.
Încărcătura pe schemă a Parchetelor militare în raport de numărul cauzelor s-a ridicat în anul 2015 la 41 de dosare, iar încărcătura pe procuror la 67 de dosare .
Comparativ, gradul de încărcare cu dosare de soluŃionat pe procuror la nivel naŃional în 2015, raportat exclusiv la procurorii cu
activitate de instrumentare dosare penale se prezintă astfel:
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I.3.3. Operativitatea soluţionării cauzelor
Numărul lucrărilor soluŃionate în anul 2015 la nivelul tuturor parchetelor, inclusiv la nivelul parchetelor militare, a fost de
1.959.391, în creştere faŃă de anul 2014 cu 72052 lucrări soluŃionate, în timp ce numărul dosarelor penale soluŃionate, inclusiv la
nivelul parchetelor militare, a fost de 644.391 de cauze (în scădere cu 29791 de dosare soluŃionate) din care 42.749 prin rechizitoriu
(în creştere cu 17% faŃă de anul 2014) însemnând o pondere de 7% din totalul cauzelor soluŃionate.
În acelaşi timp, numărul cauzelor rămase nesoluŃionate (fără cauzele cu autor neidentificat) a rămas aproape neschimbat faŃă de
anul 2014 (511.215 cauze în anul 2014 şi 510.505 cauze în anul 2015).
Numărul cauzelor cu autor neidentificat rămase nesoluŃionate a scăzut în anul 2015 la 584.889, fiind cu 2,2% mai mic faŃă de cel
din anul 2014 când au rămas nesoluŃionate 598.019 cauze cu autor necunoscut.
În procente, operativitatea înregistrată la nivelul tuturor parchetelor în anul 2015 a fost de 61% pentru lucrări, respectiv de 35%
pentru dosare.
În ceea ce priveşte operativitatea în funcŃie de durata soluŃionării unei cauze, numărul de cauze soluŃionate până în 6 luni de la
sesizare a scăzut cu 6,4% (256458 de cauze în anul 2015, faŃă de 273949 în anul 2014), cele soluŃionate între 6 luni şi 1 an de la
sesizare a crescut cu 7% faŃă de anul precedent (135582 de cauze în anul 2015, faŃă de 122.696 în anul 2014).
177902 cauze au fost soluŃionate la peste 1 an de la sesizare, în creştere cu 9,8% faŃă de aceeaşi perioadă de referinŃă a anului
trecut.
Din numărul de cauze rămase nesoluŃionate în 2015, în total pe Ministerul Public de 510.505, fără cauzele cu A.N., în 112386 de
cauze s-a depăşit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale, adică în 36,2% din totalul cauzelor nesoluŃionate, în creştere
cu 16,2% faŃă de anul 2014.
1. Operativitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
În anul 2015, numărul lucrărilor de soluŃionat la această unitate a fost de 28912, fiind soluŃionate 20029 lucrări, ceea ce reprezintă o operativitate de 69%. Numărul dosarelor de soluŃionat a fost de 1130, fiind soluŃionate 459 de dosare dintre acestea, ceea ce se
transpune într-o operativitate de 40%.
În acelaşi mod, operativitatea D.N.A. este determinată la 64% pentru lucrări, respectiv la 24% pentru dosare. Cele două procente ale operativităŃii pentru D.I.I.C.O.T sunt de 76%, respectiv 38%.
2. Operativitatea la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel
În anul 2015, din totalul de 148293 de lucrări de soluŃionat (din care 16711 dosare penale), parchetele de pe lângă curŃile de
apel au soluŃionat un număr de 133452 de lucrări (din care 10765 de dosare penale).
Procentual, operativitatea generală a fost de 90% în ceea ce priveşte numărul de lucrări şi de 64% raportat la numărul de dosare.
Sub aspectul procentului de soluŃionare a dosarelor, cea mai mare operativitate a înregistrat-o Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Cluj cu 85%, urmat de Parchetul de pe lângă Curtea de apel Bacău cu 84%. Operativitatea cea mai mică a înregistrat-o
Parchetul de pe lângă Curtea de apel Constanta, cu un procent de 43%.
Media naŃională a cauzelor penale soluŃionate la parchetele de acest nivel în anul 2015 a fost de 48 de dosare pe procuror şi de
84 de dosare soluŃionate pe procuror dacă se iau în calcul doar procurorii care au lucrat efectiv la soluŃionarea cauzelor penale.
3. Operativitatea la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale
Dintre cele 329811 de lucrări de soluŃionat în cursul anului 2015, au fost soluŃionate la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale un
număr de 271625 de lucrări. De asemenea, din totalul de 79853 de dosare penale înregistrate, au fost soluŃionate 35836 de cauze.
În procente, operativitatea generală a fost determinată la 82% pentru lucrări, respectiv la 45% pentru dosare penale.
În ceea ce priveşte operativitatea calculată în raport cu numărul de dosare de soluŃionat, cea mai mare operativitate a înregistrato Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov pentru minori şi familie cu 75%, fiind însă un caz aparte dat fiind numărul cel mai mic
de cauze pe procuror ce trebuiau soluŃionate (47), urmat de Parchetele de pe lângă Tribunalele Vrancea şi Botoşani, ambele cu
70%, iar cea mai mică operativitate a fost înregistrată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu 20% şi Parchetul de pe
lângă Tribunalul Ilfov, cu 30%.
Media naŃională a cauzelor penale soluŃionate pe procuror, înregistrată la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, a fost de 67
de dosare în anul 2015. Dacă aceasta se calculează Ńinând cont de numărul real de procurori care au soluŃionat aceste dosare, se
va înregistra o medie de dosare soluŃionate pe procuror de 99 de cauze.
Operativitatea la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru minori şi familie Braşov
Din cele 2355 de lucrări aflate pe rol în anul 2015, au fost soluŃionate 2280 de lucrări, rezultând o operativitate de 97%, iar în ceea ce priveşte dosarele penale, din cele 93 de cauze aflate în lucru au fost finalizate 70 de dosare, ceea ce determină o operativitate
de 75%. Numărul mediu de cauze soluŃionate de cei 2 procurori ai parchetului a fost de 35 de dosare pe procuror.
4. Operativitatea la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii
Din cele 2573247 de lucrări de soluŃionat, în cursul anului 2015 au fost soluŃionate un număr de 1428440. Din totalul lucrărilor,
numărul de dosare de soluŃionat a fost de 1697937, dintre acestea fiind soluŃionate 584389 de cauze.
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Procentual, operativitatea înregistrată a fost de 56% raportat la numărul de lucrări, respectiv 34% raportat la numărul de dosare.
Sub aspectul numărului de dosare soluŃionate raportat la volumul de activitate, se remarcă având operativitatea cea mai mare
Parchetul de pe lângă Judecătoria Întorsura Buzăului cu 66% şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Podul Turcului cu 65% şi
Parchetul de pe lângă Judecătoria Strehaia, cu 64%. La polul opus se află Parchetul de pe lângă Judecătoria ConstanŃa, Parchetele de pe lângă Judecătoriile de Sector 2,3,4 şi 6 din Bucureşti, toate cu o operativitate sub 25% şi Parchetul de pe lângă judecătoria Vişeu de Sus cu o operativitate de 15%.
Media naŃională înregistrată la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii şi referitoare la cauzele penale soluŃionate pe procuror
a fost de 516 de dosare.
Operativitatea la nivelul Parchetelor Militare s-a ridicat în anul 2015 la 76% în ceea ce priveşte numărul de lucrări soluŃionate şi
la 52% în ceea ce priveşte numărul de dosare penale.
O privire comparativă asupra operativităŃii pe grade jurisdicŃionale la parchete se regăseşte în graficul de mai jos:
Operativitate comparată la nivelul parchetelor
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I.3.4. Managementul resurselor umane
A. Măsuri adoptate pentru ocuparea posturilor vacante. Strategii şi direcŃii de acŃiune
La data de 01.01.2015, la nivelul parchetelor, din totalul de 2902 posturi de procuror, erau ocupate 2559 posturi de procuror şi
vacante 383 de posturi, din care 162 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie, iar 221 funcŃiilor de conducere.
MenŃionăm că, din totalul celor 2559 posturi de procuror ocupate, 40 de procurori funcŃionau peste schema prevăzută.
Această situaŃie se datorează faptului că procurorii respectivi fie şi-au încetat mandatele de conducere, fie şi-au încetat activitatea la
cele două structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (DNA, DIICOT) şi potrivit dispoziŃiilor legale
au revenit pe posturile de execuŃie de la unităŃile de parchet la care au funcŃionat anterior numirii.
Totodată, din cei 2559 de procurori, un număr de 1245 îl reprezentau bărbaŃii (48,6%), iar un număr de 1314 îl reprezentau femeile (51,4%).
Comparativ, la începutul anului 2014, la nivelul parchetelor, din totalul de 2902 posturi de procuror erau vacante 368 de posturi,
din care 189 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie, iar 179 funcŃiilor de conducere.
DistribuŃia posturilor vacante, pe grade de jurisdicŃie, la data de 01.01.2015, se prezenta astfel:
Posturi de procuror prevăzute în
Posturi de procuror vacante
schemă
Categoria
Total
ExecuŃie
Conducere
Total
ExecuŃie
Conducere
PÎCCJ (inclusiv DNA, DIICOT şi
596
450
146
79
24
55
SecŃia parchetelor militare)
Parchetele de pe lângă curŃile de apel
260
185
75
19
1
18
(inclusiv PCMA)
Parchetele de pe lângă tribunale
714
522
192
111
49
62
(inclusiv PTMTB şi PTMF)
Parchetele de pe lângă judecătorii
1332
1109
223
174
88
86
(inclusiv parchetele militare)
Total
2902
2266
636
383
162
221
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GRADUL DE OCUPARE A POSTURILOR DE JUDECĂTOR LA
DATA DE 1 IANUARIE 2015
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Ocuparea posturilor de execuŃie vacante
În cursul anului 2015, ocuparea posturilor de execuŃie vacante s-a realizat prin modalităŃile prevăzute de lege, Ńinând cont de politica de resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii şi de nevoile concrete din sistem, respectiv prin:
 Repartizarea auditorilor de justiŃie, absolvenŃi ai Institutului NaŃional al Magistraturii, promoŃia 2015
Prin Hotărârea nr. 694/22.06.2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii au fost numiŃi în funcŃia de procuror stagiar un
număr de 99 de auditori de justiŃie – promoŃia 2015.
 Numirea în magistratură pe bază de concurs, conform dispoziŃiilor art. 33 al. (1)-(4) din Legea 303/2004
În anul 2015 a fost organizat, în perioada 30.06. 2015 – 15.10. 2015 un concurs de admitere în magistratură, finalizat cu ocuparea a 20 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii, din cele 25 posturi ce au fost alocate acestui concurs.
De asemenea, prin Hotărârea nr. 784/2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus punerea în executare a SentinŃei
civile nr.850/2012 a CurŃii de Apel Cluj,în sensul formulării către Preşedintele României a propunerii de numire în funcŃia de procuror
a unui candidat ce a participat la concursul de admitere în magistratură organizat în anul 2009.
 Numirea, la cerere, a judecătorilor în funcŃia de procuror
În anul 2015, la cerere,au fost eliberate din funcŃia de judecător şi numite în funcŃia de procuror 4 persoane, în temeiul art.61
din Legea nr.303/2004,republicată, cu modificările şi completările ulterioare . Decretele de numire în funcŃia de procuror au fost publicate în Monitorul Oficial al României nr.852/17.11.2015.
 Reîncadrarea în funcŃia de procuror a foştilor procurori
În anul 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu a formulat nici o propunere de reîncadrare în funcŃia de procuror.
În acord cu datele prezentate mai sus, în anul 2015, au fost numite în funcŃia de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii,
un număr de 124 de persoane dinamica ocupării posturilor fiind prezentată în graficul alăturat:
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ModalităŃi de ocupare a posturilor de procuror în anul 2015
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Până la data de 31.12.2015 au fost eliberate 78 de persoane din funcŃia de procuror, pentru următoarele motive:
- 50 procurori, prin pensionare;
- 1 procurori, prin demisie;
- 5 procurori, ca urmare a condamnării definitive pentru săvârşirea unei infracŃiuni;
- 2 procurori, ca urmare a aplicării sancŃiunii disciplinare a excluderii din magistratură
- 20 procurori, ca urmare a numirii în funcŃia de judecător;
Totodată, în cursul acestui an, s-au vacantat 2 posturi, prin deces.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a propus Preşedintelui României numirea în funcŃiile de judecător şi procuror a candidaŃilor care au promovat examenul de capacitate organizat în perioada 04 iulie – 06 noiembrie 2014, un număr de 18 de procurori
fiind numiŃi, ca urmare a opŃiunilor formulate, în funcŃia de judecător. Nici un judecător nu a optat pentru funcŃia de procuror.
Este de semnalat faptul că, la sfârşitul anului 2015, un număr de 161 de procurori îndeplineau condiŃiile de pensionare,
din care 16 procurori la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 2 procurori de la SecŃia Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 32 procurori la nivelul parchetelor de pe
lângă curŃile de apel, 53 procurori la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, 47 la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, 4 procurori de la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, respectiv 7 procurori
de la DirecŃia NaŃională AnticorupŃie. În mod firesc, aceştia pot solicita oricând eliberarea din funcŃie, prin pensionare, astfel că numărul posturilor vacante din sistem va putea fi oricând majorat.
Urmare a valorificării tuturor procedurilor de ocupare a posturilor vacante, la data de 01.01.2016, situaŃia posturilor de procuror
se prezintă astfel:
Categoria
PÎCCJ (inclusiv DNA, DIICOT şi
SecŃia parchetelor militare)
Parchetele de pe lângă curŃile de apel
(inclusiv PMCMA)
Parchetele de pe lângă tribunale
(inclusiv PMTM şi PTMF)
Parchetele de pe lângă judecătorii
Total

Posturi de procuror prevăzute în
schemă22
Total
ExecuŃie
Conducere

Posturi de procuror vacante
Total

ExecuŃie

Conducere

631

490

141

77

32

45

264

189

75

26

8

18

714

522

192

115

54

61

1344
2953

1121
2322

223
631

178
396

102
196

76
200

22Notă:

În totalul posturilor de procuror prevăzute în schema sunt incluse cele 50 de posturi cu care a fost suplimentat numărul maxim de posturi de procuror prin
Hotărârea de Guvern nr. 486/2015.
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GRADUL DE OCUPARE A POS TURILOR DE PROCUROR LA DATA DE
01.01.2016
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Prin urmare, la data de 01 ianuarie 2016, din totalul de 2953 posturi de procuror, erau ocupate 2557 posturi de procuror şi vacante 396 posturi, din care 196 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie, iar 200 funcŃiilor de conducere.
MenŃionăm că, din totalul celor 2557 posturi de procuror ocupate, 35 de procurori funcŃionau peste schema prevăzută. Această
situaŃie se datorează faptului că, procurorii respectivi fie şi-au încetat mandatele de conducere, fie şi-au încetat activitatea la cele
două structuri din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (DNA, DIICOT) şi potrivit dispoziŃiilor legale au
revenit pe posturile de execuŃie de la unităŃile de parchet la care au funcŃionat anterior numirii.
Totodată, dintre cei 2557 procurori, un număr de 1290 îl reprezentau bărbaŃii (50,5%), iar un număr de 1267 îl reprezentau femeile (49,5%).
Comparativ, la începutul anului 2015, la nivelul parchetelor, din totalul de 2902 posturi de procuror erau vacante 383 de posturi,
din care 162 erau corespunzătoare funcŃiilor de execuŃie, iar 221 funcŃiilor de conducere.
B. Echilibrarea schemelor de personal
În cursul anului 2015 a fost analizat volumul de activitate al parchetelor, raportat la schemele de personal şi în scopul echilibrării
acestor scheme, cu consecinŃă directă asupra îmbunătăŃirii actului de justiŃie, au fost desfăşurate activităŃi cu privire la majorarea şi
redistribuirea numărului de posturi de procuror şi personal auxiliar de specialitate.
Astfel, prin hotărârea nr. 577 din data de 10.06. 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru
modificarea statelor de funcŃii şi de personal ale parchetelor de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii, precum şi ale DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, prin suplimentarea cu 60 de posturi de specialist antifraudă, redistribuirea a 3 posturi vacante de procuror
de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Ploieşti şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău, respectiv prin transformarea/redistribuirea pe criterii obiective a unor posturi vacante din alte categorii de personal în posturi de personal auxiliar de specialitate (grefier).
În şedinŃa din 15 septembrie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat, prin hotărârea nr. 885/15.09. 2015, aviz
conform pentru aprobarea statelor de funcŃii şi de personal ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, respectiv
ale parchetelor de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii prin:
- transformarea a 6 posturi de conducere de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în posturi de execuŃie
şi redistribuirea acestora la parchetele de pe lângă judecătorii cu volum de activitate în creştere constantă în ultimii ani;
- reducerea cu un număr de 4 posturi vacante din numărul total de posturi de procuror prevăzute pentru Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, posturi ce au fost redistribuite DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi
Terorism, prin Hotărârea de Guvern nr. 541/2015;
- distribuirea în statul de funcŃii al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a 4 posturi vacante de specialist,
preluate de la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, prin Hotărârea de Guvern nr. 541/2015;
- redistribuirea unui post vacant de consilier (funcŃie publică) între diferite compartimente ale Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, precum şi distribuirea, după aplicarea unor criterii obiective, a 60 de posturi de personal auxiliar de specialitate (grefier), suplimentate prin Hotărârea de Guvern nr. 486/2015, la parchetele de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii.
Prin hotărârea nr.1253 din 24 noiembrie 2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului
justiŃiei de modificare a statelor de funcŃii şi de personal ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Parchetului de
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pe lângă Curtea de Apel Craiova, Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori şi
Familie Braşov, după cum urmează:
- suplimentarea statului de funcŃii al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov cu 2 posturi vacante de procuror, prin redistribuirea acestora din statul de funcŃii al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov şi Parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori
şi Familie Braşov;
- suplimentarea statului de funcŃii al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova cu 2 posturi de procuror, prin transformarea unui post vacant din cele 3 prevăzute în schema Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, de specialist IT în post de
procuror şi redistribuirea unui post vacant de procuror (funcŃie de execuŃie) de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova;
- modificarea statului de funcŃii al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie prin transformarea unui post vacant de expert (din cele 4 prevăzute) de la Serviciul de cooperare judiciară internaŃională, relaŃii internaŃionale şi programe, în post
de referent.
Referitor la cele două structuri specializate ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin hotărârile nr
768/08.07. 2015 şi 886/15.09. 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru modificarea statelor de
funcŃii şi de personal ale DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ca urmare a suplimentării numărului maxim de posturi cu 50 de posturi de procuror şi 10 posturi de personal auxiliar de specialitate la DirecŃia NaŃională AnticorupŃie (prin Hotărârea Guvernului nr. 486/30.06. 2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
486/02.07. 2015), respectiv a suplimentării cu 4 posturi de procuror, 45 de posturi de personal auxiliar de specialitate, precum şi a
reducerii cu 17 a numărului de posturi de specialist la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism
(a se vedea Hotărârile de Guvern nr. 541/2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 524/2015 şi 486/2015, publicată în
Monitorul Oficial al României nr. 486/2015).
În şedinŃele din 10.03. 2015, 30.06. 2015 şi 27.10. 2015 (Hotărârile nr 231, 706 şi 1128/2015) Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a acordat aviz conform pentru modificarea statelor de funcŃii şi de personal ale DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi DirecŃiei
de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism ca urmare a modificărilor operate în structura acestora, prin
desfiinŃarea unor secŃii, servicii, birouri, respectiv înfiinŃarea unor noi servicii şi reorganizarea unor compartimente.
D.

Mobilitatea în sistemul judiciar

Ca şi în anii anteriori, în cursul anului 2015, au fost adoptate măsuri privind transferul, detaşarea şi delegarea procurorilor, având
în vedere atât interesul funcŃionării în condiŃii optime a parchetelor, cât şi cel personal al magistratului.
Astfel, în perioada de referinŃă, SecŃia pentru procurori a analizat un număr de 217 cereri de transfer, din care 70 au fost admise
şi 147 au fost respinse.
Totodată, SecŃia pentru procurori a dispus un număr de 17 detaşări, 8 prelungiri de detaşare şi a hotărât încetarea detaşării a 5
procurori.
Un element de specificitate în ceea ce priveşte Ministerul Public îl constituie situaŃia numirilor şi încetărilor de activitate la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi DirecŃia NaŃională AnticorupŃie.
Astfel, în anul 2015, şi-au încetat activitatea în cadrul DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism un număr de 5 procurori. În aceeaşi perioadă, Consiliul Superior al Magistraturii a avizat numirea în cadrul acestei structuri specializate a unui număr de 22 de procurori.
În ceea ce priveşte DirecŃia NaŃională AnticorupŃie, în cursul anului 2015 şi-au încetat activitatea 18 procurori şi a fost avizată
numirea unui număr de 55 procurori.
La sfârşitul anului 2015, numărul procurorilor detaşaŃi la alte instituŃii decât parchetele era de 54 de procurori, însă posturile a 23
dintre aceştia erau ocupate pe perioadă nedeterminată, în condiŃiile art. 134 ind. 1 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În aplicarea prevederilor art. 57 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procurorul general
al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a dispus delegarea unui număr de 186 de procurori în funcŃii de execuŃie.
E. Dezvoltarea carierei profesionale a procurorilor
Prin Hotărârea nr. 102/2015 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii s-a aprobat organizarea, la data de 29 martie 2015, a
unui concurs de promovare efectivă şi pe loc în funcŃii de execuŃie a judecătorilor şi procurorilor, acestui concurs fiind alocate 32 de
posturi de procuror la parchetele de pe lângă tribunale, prin promovare efectivă şi 10 posturi de procuror la Parchetul de pe lângă
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 30 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă curŃile de apel, respectiv 50 de posturi de
procuror la parchetele de pe lângă tribunale, pentru promovarea pe loc.
În şedinŃa din 29.04.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a suplimentat locurile scoase la concursul de promovare pe
loc cu 1 post pentru promovarea pe loc în grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă curtea de apel şi 1 post pentru
promovarea pe loc în grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal.
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După finalizarea acestui concurs, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dispus promovarea efectivă a 32 de procurori la
parchetele de pe lângă tribunale şi promovarea pe loc a 92 de procurori, dintre care 10 procurori au obŃinut grad profesional corespunzător Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, 31 de procurori au obŃinut grad profesional corespunzător
parchetului de pe lângă curtea de apel şi 51 de procurori au obŃinut grad profesional corespunzător parchetului de pe lângă tribunal.
Ulterior, prin valorificarea rezultatelor acestui concurs, s-a dispus promovarea a încă 8 procurori la parchetele de pe lângă tribunale.
Raportat la datele prezentate, rezultă că la parchete, gradul de ocupare a posturilor scoase la concurs a fost de 100% atât în
ceea ce priveşte promovarea efectivă, cât şi promovarea pe loc. Comparativ, în anul 2014 gradul de promovabilitate a fost de 100%,
la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel şi de 90,4%, la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale.

Ocuparea posturilor de procuror, ca urmare a
concursului de promovare efectivă în funcŃii de execuŃie
din data de 29 martie 2015
35
30
25
20
15
10
5
0

32

32
posturi scoase la concurs

8

posturi ocupate ca urmare a
concursului
posturi ocupate prin valorificare

parchete de pe lângă tribunale

F. Asigurarea conducerii la nivelul parchetelor
• Numirea procurorilor în funcŃia de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct
Pentru ocuparea celor 147 de funcŃii de conducere vacante la parchete (procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct la parchetele de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii), prin Hotărârea nr.157/19.02.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs sau examen în perioada 27 martie–24 iunie 2015.
După finalizarea acestui concurs, s-au ocupat 67 de funcŃii de conducere dintre cele menŃionate, începând cu data de
15.07.2015.
Prin Hotărârea nr. 870/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat organizarea unui concurs sau examen,
în perioada 18 septembrie - 16 decembrie 2015, pentru ocuparea unui număr de 116 funcŃii vacante de procuror general, procuror
general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct la parchetele de pe lângă curŃile de apel, tribunale şi judecătorii. Dintre aces-
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tea au fost ocupate 39 de funcŃii de conducere (5 la parchetele de pe lângă curŃile de apel, 8 la parchetele de pe lângă tribunale şi
26 la parchetele de pe lângă judecătorii). În şedinŃa din 17.12.2015 SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a
hotărât numirea în funcŃiile de conducere începând cu data de 01.01.2016.

Pe baza datelor anterior prezentate rezultă că, la primul concurs organizat în cursul anului 2015 pentru ocuparea funcŃiilor de
conducere vacante, gradul de ocupare a fost de 45,5%, iar la cel de-al doilea concurs organizat în cursul aceluiaşi an, gradul de
ocupare a fost de 33,6%.
• Numirea şi avizarea numirii procurorilor în alte funcŃii de conducere, în temeiul dispoziŃiilor art. 49 alin. (9) şi art. 54,
respectiv art. 55 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În conformitate cu dispoziŃiile Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, numirea în celelalte funcŃii
de conducere, altele decât cele de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct, se face pe o
perioadă de 3 ani, cu posibilitatea reînvestirii, o singură dată, de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
Până la data de 31 decembrie 2015, SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a numit 27 de procurori în alte funcŃii de conducere decât cele de procuror general, procuror general adjunct, prim procuror şi prim procuror adjunct,
respectiv în funcŃii de procurori şefi secŃie.
Potrivit dispoziŃiilor art.54 alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prim-adjunctul şi adjunctul
acestuia, procurorul şef al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, adjuncŃii acestuia, procurorii şefi de secŃie ai acestor parchete, precum şi
procurorul şef al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncŃii acestora sunt numiŃi de
Preşedintele României, la propunerea ministrului justiŃiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
Conform dispoziŃiilor art.40 lit. h din Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, avizul pentru numirea procurorilor în funcŃiile menŃionate mai sus, este acordat de SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii.
Cu respectarea procedurii şi a criteriilor de evaluare stabilite prin Hotărârea nr.193 din 09.03.2006, cu modificările şi completările
ulterioare, a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii şi hotărârile nr.161 din 07.07.2011 şi nr.105 din 02.04.2013 ale SecŃiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, prin hotărârea nr.192 din 04.05.2015, SecŃia pentru procurori a Consiliului
Superior al Magistraturii a avizat favorabil propunerea ministrului justiŃiei de numire în funcŃia de procuror şef al DirecŃiei
de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
Prin hotărârea nr.593 din 24 noiembrie 2015 SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil
propunerea ministrului justiŃiei de numire în funcŃia de procuror şef adjunct al SecŃiei de urmărire penală şi criminalistică
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
De asemenea, conform procedurii prevăzute de art. 55 din Legea nr.303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a numit în funcŃiile de procuror şef serviciu şi procuror
şef birou un număr de 11 procurori la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, un număr de 5 procurori la DirecŃia
NaŃională AnticorupŃie şi un număr de 16 procurori la DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.
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Delegarea în funcŃii de conducere a procurorilor
În cursul anului 2015 în temeiul art.57 din Legea nr.303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a dispus delegarea unui număr de 323 de procurori în
funcŃii de conducere.
•

G. Aspecte relevante privind personalul auxiliar
Potrivit datelor comunicate de parchetele de pe lângă curŃile de apel, la sfârşitul anului 2015, în statele de funcŃii şi de personal
ale parchetelor erau prevăzute 1646 posturi de grefier, din care 1478 posturi erau ocupate, iar 168 vacante. Ponderea posturilor
ocupate de grefier cu studii superioare, în numărul total al posturilor ocupate de grefier de la nivelul parchetelor, calculată la nivel
naŃional, a fost de 74,72%.
La Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (inclusiv SecŃia parchetelor militare, DirecŃia NaŃională AnticorupŃie şi
DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism) erau prevăzute 427 posturi de grefier, din care 372
erau ocupate şi 55 vacante, ponderea posturilor ocupate de grefier cu studii superioare în numărul total al posturilor ocupate de
grefier, fiind de 83,24%.
În cursul anului 2015, la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor
vacante de grefier, conform art.36 din Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, din cele 9 posturi scoase la concurs 7 au fost ocupate.
Datele comunicate relevă faptul că, la sfârşitul anului 2015, un număr de 38 grefieri îndeplineau condiŃiile legale de pensionare,
din care 8 la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi cele 2 structuri specializate (DirecŃia NaŃională AnticorupŃie şi DirecŃia de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism), 4 grefieri la nivelul parchetelor de pe lângă
curŃile de apel, 12 grefieri la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale şi 14 grefieri la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii.
De asemenea, în cursul anului 2015, au fost aplicate personalului auxiliar 8 sancŃiuni disciplinare, după cum urmează: 1 sancŃiune cu excludere din profesie, 1 sancŃiune cu avertisment, 5 sancŃiuni vizând reducerea drepturilor salariale şi 1 sancŃiune cu revocarea din funcŃia de conducere ocupată.
Totodată, în perioada de referinŃă, nu s-au înregistrat trimiteri în judecată sau condamnări definitive pentru fapte penale aflate în
legătură cu exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu în ceea ce priveşte personalul auxiliar de specialitate din cadrul Ministerului Public.
I.3.5. Probleme generale de management al parchetelor
Managementul parchetelor este evaluat de către InspecŃia Judiciară în cadrul controalelor privind eficienŃa managerială şi modul
de îndeplinire a atribuŃiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor.
În cadrul acestui tip de controale, în anul 2015 au fost verificate 13 parchete, respectiv structura centrală şi un serviciu teritorial
al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, 1 parchet de pe lângă curtea de apel, 3 parchete
de pe lângă tribunal şi 7 parchete de pe lângă judecătorie.
Analiza constatărilor InspecŃiei Judiciare realizate cu prilejul efectuării controalelor privind eficienŃa managerială desfăşurate în
anul 2015 relevă anumite probleme particulare ale unora din parchetele verificate, fără ca acestea să poată fi apreciate ca probleme
generale de management ale parchetelor. În acest sens, pot fi indicate următoarele:
a. Comunicarea deficitară a procurorilor cu funcŃii de conducere ca rezultat al adoptării unui stil managerial autoritar ori conflictual, de natură a crea o atmosferă de nesiguranŃă şi neîncredere în cadrul parchetelor.
b. Neconvocarea de către conducătorii parchetelor a colegiilor de conducere pentru a se hotărî asupra problemelor importante
ale parchetelor.
c. Realizarea parŃială a obiectivelor prevăzute în programele de activitate ale parchetelor.
Potrivit datelor comunicate de 14 parchete de pe lângă curŃile de apel, comparativ cu anul 2014, în anul 2015, managementul
resurselor umane realizat de Consiliul Superior al Magistraturii a fost similar celui din anul precedent, iar Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea au apreciat că managementul resurselor umane realizat de
către Consiliul Superior al Magistraturii a fost foarte bun.
Au fost formulate de către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea propuneri de îmbunătăŃire a politicii de resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii constând în redimensionarea schemelor de
personal în funcŃie de volumul de activitate, examinarea cererilor de transfer formulate de procurori atât prin prisma intereselor personale ale magistraŃilor, dar şi cele ale parchetelor, recrutarea grefierilor la nivelul parchetelor de pe lângă curŃile de apel, după care
să se realizeze formarea iniŃială la Şcoala NaŃională de Grefieri, alocarea unui număr mai mare de posturi pentru promovarea pe loc
a procurorilor şi pentru concursurile de admitere organizate în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în special pentru parchetele mai puŃin atractive.
De asemenea, parchetele de pe lângă curŃile de apel au comunicat faptul că principalele dificultăŃi cu care s-au confruntat în cursul anului 2015, din perspectiva managementului, au fost în esenŃă următoarele: frecvente modificări legislative, scheme reduse de
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personal atât în ceea ce priveşte numărul de procurori, cât şi cel al personalului auxiliar de specialitate, fluctuaŃia mare a personalului, volum ridicat de activitate, neocuparea completă a schemelor de personal, specializare insuficientă pe diferite domenii de activitate, comunicare interinstituŃională cu unele deficienŃe, resurse materiale şi financiare insuficiente.
Pentru îmbunătăŃirea managementului parchetelor au fost formulate propuneri ce constau în crearea unui sistem unitar de management al resurselor umane şi materiale, ocuparea posturilor vacante de procuror şi personal auxiliar de specialitate, majorarea
schemelor de personal, consultarea procurorilor generali ai parchetelor de pe lângă curŃile de apel la stabilirea posturilor de procuror
ce urmează a fi scoase la concursuri, instituirea unei interdicŃii pentru procurorii care promovează, de a nu fi delegaŃi, detaşaŃi, transferaŃi, promovaŃi la alte instanŃe sau parchete timp de cel puŃin 3 ani, subordonarea directă a poliŃiei judiciare, degrevarea procurorilor de activităŃi non-judiciare, desfiinŃarea parchetelor de pe lângă judecătorii cu volum mic de activitate, alocarea de fonduri
suplimentare pentru modernizarea infrastructurii, îmbunătăŃirea relaŃiilor interinstituŃionale ale parchetelor, eficientizarea formelor de
pregătire profesională, crearea funcŃiilor de specialist I.T. şef la parchetele de pe lângă curŃile de apel şi grefier arhivar la nivelul
parchetelor de pe lângă tribunale şi a tuturor parchetelor de pe lângă curŃile de apel.

I.4. Infrastructura şi capacitatea instituţională a parchetelor
Urmare modificărilor operate cu ocazia rectificării bugetului de stat pe anul 2015, a suplimentării, prin hotărâri de Guvern, a prevederilor aprobate Ministerului Public cu sumele aferente plăŃii primelor trei tranşe din titlurile executorii pentru anul 2016 (179.860
mii lei), precum şi a disponibilizării sumelor neutilizate la Fondul de rezervă la dispoziŃia Guvernului, bugetul instituŃiei, actualizat la
finele anului 2015 este în valoare de 1.032.288 mii lei.
Dinamica bugetului alocat parchetelor 2013-2015 se prezintă în felul următor:
Anul

Buget total (RON)

2013
2014
2015

758.462.000
1.066.406.000
1.032.288.000

Buget total
(EURO)
173.561.098
239.641.798
232.497.297

Cheltuieli de
personal (euro)
158.680.320
220.367.865
206.104.955

Bunuri şi servicii (euro)
12.620.137
15.831.461
18.211.712

Transferuri
(euro)
686.041
245.618
372.072

InvestiŃii
(euro)
1.574.600
3.196.854
6.233.559

Grafic, situaŃia se prezintă în felul următor:

O altă sursă de finanŃare a bugetului pe anul 2015 a fost finanŃarea externă nerambursabilă în sumă de 2.246 mii lei.
Din total buget aprobat în anul 2015, sumele repartizate pentru DNA şi DIICOT sunt:
- buget final DNA – 125.617 mii lei;
- buget final DIICOT – 112.116 mii lei.
Reprezentarea grafică a fondurilor alocate în perioada de referinŃă, pentru principalele titluri de cheltuieli, se regăseşte în tabelele de mai jos:
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Ca şi cazul instanŃelor, cheltuielile de personal au o pondere semnificativă în bugetul parchetelor. Bugetul alocat parchetelor în
anul 2015 la cheltuieli de personal înregistrează o diminuare faŃă de anul precedent, deoarece în anul 2015 au fost alocate fonduri
doar pentru achitarea tranşei aferentă anului 2016 din hotărârile judecătoreşti comparativ cu anul 2014 când au fost alocate fonduri
pentru achitarea tranşelor aferente anilor 2014 şi 2015.

Creditele bugetare alocate parchetelor pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii înregistrează o creştere conti nuă în perioada de
referinŃă.

În ceea ce priveşte situaŃia cheltuielilor de investiŃii alocate în anul 2015, fondurile alocate iniŃial, în sumă de 8.000 mii lei, au fost
diminuate la 6.051 mii lei, ca urmare a deciziei de realizare a unor investiŃii ale Ministerului JustiŃiei şi Ministerului Public de către
Compania NaŃională de InvestiŃii şi utilizate cu aceeaşi destinaŃie, după cum urmează:
- finalizarea sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov – 1.830 mii lei;
- finalizarea sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea – 4.090 mii lei;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia – 28.000 lei;
- Parchetul de pe lângă Judecătoria Moineşti – 744 mii lei.
Pentru realizarea studiilor de fezabilitate a fost alocată suma de 710.000 lei.
Propunerea de buget la alineatul 71.01.01 “ConstrucŃii” pentru anul 2016 este de 4.700.000 lei, sumă repartizată pentru:
- Derularea celor 3 lucrări de investiŃii în continuare - 3.940.000 lei, astfel:
- InvestiŃie „Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moineşti” - 2.000.000 lei;
- InvestiŃie „Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia” -1.000.000 lei;
- InvestiŃie „Sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni” - 940.000 lei.
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Dotările independente alocate au fost în sumă de 17.529 mi lei şi au fost utilizate în cuantum de 16.271 mii lei pentru achiziŃionarea a 126 de autoturisme pentru unităŃile de parchet din Ńară, 238 de echipamente periferice, 1.188 staŃii de lucru şi notebook-uri şi
20 de aparate de aer condiŃionat pentru camera serverelor. Din bugetul fondurilor externe nerambursabile aprobat Ministerului Public
pe anul 2015 au fost efectuate de către PICCJ şi DNA achiziŃii de bunuri şi alte cheltuieli de investiŃii: calculatoare portabile de tip
laptop, staŃii radio digitale, staŃii de achiziŃie şi analiză a datelor, echipamente de înregistrare audio şi video. Pentru achiziŃia de mobilier la unităŃile de parchet din Ńară care au efectuat reparaŃii capitale a fost alocată suma de 1.258 mii lei.
Fondurile prevăzute în bugetul Ministerului Public pe anul 2016, pentru achiziŃionarea de utilaje şi dotări, sunt în cuantum de
16.965.000 lei.
Prevederile iniŃiale aprobate Ministerului Public pe anul 2015 la alineatul 71.01.30 - Alte active fixe, în sumă de 660.000 lei, au
fost modificate urmare rectificărilor bugetare şi efectuării unor virări de credite, la nivelul sumei de 993.000 lei - utilizată pentru achiziŃionarea de programe informatice şi licenŃe antivirus, centralizat, de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
Pentru anul 2016, la alineatul 71.01.30 fondurile de 835.000 lei sunt destinate achiziŃionării centralizate de softuri, licenŃe antivirus aferente tehnicii de calcul şi pentru semnătura electronică, astfel: pentru DirecŃia NaŃională AnticorupŃie – 500.000 lei, DirecŃia de
Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – 100.000 lei şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie – 235.000 lei.
Parchetele deŃin în majoritatea cazurilor sedii în proprietate, doar o mica parte fiind închiriate. Numărul total de sedii este de 186,
pentru un număr de 246 unităŃi (fără DNA şi DIICOT).
Stadiul sediilor parchetelor se prezintă astfel:
- sedii stare bună - 86;
- sedii stare foarte bună - 48;
- sedii noi - 26:
- sedii satisfăcătoare - 26.
Fondurile iniŃiale prevăzute în anul 2015 la articolul bugetar 71.03, pentru reparaŃii capitale şi modernizări, au fost de 7.000.000
lei, ajungând după rectificarea bugetară la suma de 3.103.500 lei, dar şi faptului că o parte din reparaŃiile capitale au fost preluate de
către C.N.I. SA.
Suma a fost utilizată pentru finalizarea lucrării de reparaŃie capitală la Parchetul de pe lângă Tribunalul ConstanŃa (2.348.000 lei)
şi derularea lucrărilor la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş (300.000 lei pană la preluarea de către C.N.I. SA), la Parchetul de
pe lângă Tribunalul Cluj (257.000 lei), la Parchetul de pe lângă Tribunalul GalaŃi (72.500 lei), la Parchetul de pe lângă Tribunalul
Prahova (40.000 lei), la Parchetul de pe lângă Tribunalul DâmboviŃa (74.000 lei) şi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov
(12.000 lei).
Bugetul alocat în anul 2016 la articolul 71.03 - ReparaŃii capitale, este în cuantum de 4.500.000 lei.

I.5. Calitatea actului de justiţie
I.5.1.Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunţate. Indicele de desfiinţare. Ponderea cauzelor restituite de către instanţele de judecată în vederea refacerii urmăririi penale, din totalul
trimiterilor în judecată. Ponderea inculpaţilor achitaţi din totalul inculpaţilor trimişi în judecată.
Ponderea hotărârilor atacate din totalul hotărârilor pronunŃate:
La nivelul celor 176 judecătorii care funcŃionează în prezent, s-a înregistrat, în cursul anului 2015, un volum total de 1.994.361
cauze, din care au fost soluŃionate un număr de 1.507.744 dosare.
Din totalul dosarelor soluŃionate de judecătorii, au fost atacate cu apel sau, după caz, cu recurs la tribunal, 162.688 cauze
(160.176 cauze în anul 2014). Rezultă astfel că ponderea atacabilităŃii hotărârilor pronunŃate de judecătorii în fond în anul 2015 a
fost de 11% (9% în anul 2014). Se poate observa că procentul justiŃiabililor nemulŃumiŃi de hotărârile pronunŃate de judecătorii este
relativ mic.
Indicele de desfiinŃare:
Din totalul de 162.688 hotărâri pronunŃate de tribunale în căile de atac, au fost pronunŃate soluŃii de admitere în 16.106 cauze,
ponderea schimbării hotărârilor fiind în acest fel de 10% (10% în anul 2014). După cum se poate observa, în cea mai mare măsură
nemulŃumirile justiŃiabililor nu au fost confirmate de instanŃele care au soluŃionat căile de atac chiar dacă procentul a crescut comparativ cu anii precedenŃi.
Sub aspect grafic, situaŃia ultimilor 5 ani se prezintă astfel:
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La nivelul tribunalelor care funcŃionează în România, au fost soluŃionate în cursul anului 2015, în fond 323.001 cauze, apel
133.629 cauze, recurs 44.144 cauze şi contestaŃii 27.330 cauze.
Dintre aceste cauze, 124.438 dosare au fost atacate cu apel sau, după caz, cu recurs la curŃile de apel, ponderea atacabilităŃii
hotărârilor fiind în acest fel de 24% (48% şi în anul anterior).
Din totalul apelurilor, recursurilor şi contestaŃiilor soluŃionate de curŃile de apel în anul 2015, respectiv 180.941 cauze, un număr
de 17.914 căi de atac au fost admise în cadrul acestor instanŃe.
Raportat la numărul total de cauze soluŃionate de tribunale, rezultă un indice de desfiinŃare de 10% (10% în anul anterior).
Grafic, situaŃia ultimilor 5 ani se prezintă astfel:

Tribunale - Curţi de apel 2011 - 2015
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În ceea ce priveşte curŃile de apel în raport cu Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, din totalul de 180.941 cauze soluŃionate, au fost
atacate cu apel recurs respectiv contestaŃie un număr de 10.555 dosare. Rezultă un indice de atacabilitate de 5,83%.
În acelaşi timp, din cele 12.634 dosare soluŃionate de Înalta Curte în căile de atac s-a pronunŃat o soluŃie de admitere în 1.769
cauze. Rezultă un indice de desfiinŃare de 14%.
Numărul inculpaŃilor trimişi în judecată în anul 2015 a fost de 58909 de persoane (50342 în anul 2014) înregistrându-se aşadar o
creştere de 17% faŃă de anul anterior. Dintre aceştia, numărul inculpaŃilor arestaŃi preventiv a fost de 7551 (în creştere cu 7,3% faŃă
de cifra de 7040 în anul 2014), cu o pondere în totalul inculpaŃilor trimişi în judecată de 12,8%. Au existat şi 155 învinuiŃi arestaŃi
preventiv netrimişi în judecată (faŃă de numai 107 în anul 2014).
DispoziŃiile de renunŃare la urmărirea penala (până în 2013 erau prevăzute de art.181 C.pen) au fost aplicate faŃă de un număr
de 49479 de învinuiŃi şi inculpaŃi (aproape la fel ca în anul 2014, când cifra a fost de 49135).
Numărul inculpaŃilor achitaŃi definitiv a scăzut cu 15% în anul 2015, cifrându-se la 1193 de achitaŃi definitiv, în comparaŃie cu
1403 achitaŃi definitiv în anul 2014.
Ponderea achitărilor din totalul trimiterilor în judecată poate fi reprezentată astfel:

ANUL

Numărul inculpaŃilor achitaŃi definitiv

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1182
818
794
1105
975
853
1403
1193

Ponderea în
total trimişi
în judecată
%
2,62
1,64
1,39
1,81
1,63
1,30
2,8
2,0

Nr. achitaŃi
definitiv
arestaŃi

Nr. achitaŃi
minori

23
19
17
38
39
40
63
40

15
0
5
19
3
9
23
7

Ponderea cauzelor restituite de către instanŃele de judecată în vederea refacerii urmăririi penale
În ceea ce priveşte ponderea cauzelor restituite de către instanŃele de judecată în vederea refacerii urmăririi penale, datele statistice se prezintă astfel:
NR. CAUZELOR RESTITUITE DE
JUDECĂTORUL DE CAMERĂ PRELIMINARĂ
ŞI DE INSTANłE
ANUL
TOTAL, din care:

pondere în total cauze soluŃionate
prin trimitere în judecată (prin
rechizitoriu şi acord de
recunoaştere a vinovăŃiei)%
0,35
0,41
0,24
0,18
0,18
0,18
0,10
0,44
0,51

NR. CAUZELOR ÎN CARE S-A
DISPUS INFIRMAREA SAU
REDESCHIDEREA URMĂRIRII PENALE
(inclusiv cele desfiinŃate conform art. 341
C.p.p.)

2007
129*
3.949
2008
139*
4.527
2009
93*
4.655
2010
74*
4.672
2011
78*
5.634
2012
77*
5.143
2013
49*
5.577
2014
161
4.319
2015
218
4.211
% 2015
+/- 2014
+35,4
-2,5
*Datele din perioada 2007- 2013 se referă la cauzele restituite de instanŃe pentru refacerea urmăririi penale
Se poate observa că numărul cauzelor restituite de judecătorul de cameră preliminară şi de instanŃele de judecată a crescut, cu
35,4% (de la 161 în anul 2014 la 218 în anul 2015).
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Numărul cauzelor în care s-a dispus infirmarea soluŃiei sau redeschiderea urmăririi penale (inclusiv cele desfiinŃate conform art.
341 C.p.p.) a scăzut cu 2,5% (de la 4319 în anul 2014, la 4211 în anul 2015).
Plângerile împotriva măsurilor procurorului de netrimitere în judecată
SituaŃia cauzelor soluŃionate la parchete prin soluŃie de netrimitere în judecată apare în tabelul de mai jos:
4. NUMĂRUL CAUZELOR SOLUłIONATE PRIN NETRIMITERE ÎN JUDECATĂ
ANUL

TOTAL,
din care:

RENUNłARE LA URMĂRIREA
PENALĂ

CLASARE

2007
425.577
99.116*
326.461**
2008
458.238
109.306*
348.932**
2009
459.010
106.051*
352.959**
2010
476.285
101.972*
374.313**
2011
535.496
111.290*
424.206**
2012
548.661
142.332*
406.329**
2013
588.687
159.268*
429.419**
2014
637.578
86.883
550.695
2015
601.642
134.436
467.206
% 2015
+/- 2014
-5,6
+54,7
-15,2
*Datele din perioada 2007- 2013 se referă la cauzele soluŃionate în temeiul art. 18¹ din vechiul Cod penal.
** Datele din perioada 2007- 2013 se referă la cauzele soluŃionate prin alte soluŃii de netrimitere în judecată în afară de cele în
temeiul art. 18¹ din vechiul Cod penal.
SituaŃia plângerilor împotriva măsurilor procurorului de netrimitere în judecată cu raportare la totalul cauzelor soluŃionate la parchete prin soluŃie de netrimitere în judecată se relevă conform tabelului:
Total
Volum plângeri împoplângeri
Total nr. cauze
triva măsurilor procuPondere
soluŃionate
Pondere
soluŃionate prin
Anul
rorului de netrimitere
volum
împotriva măsurilor
plângeri
netrimitere în juîn judecata art. 340
plângeri
procurorului de
soluŃionate
decata
NCpp*
netrimitere în judecata art. 340 NCpp*
2008

458238

18437

4.0%

15176

3.3%

2009
2010
2011

459010
476285
535496

19417
20652
21345

4.2%
4.3%
4.0%

15116
16593
17422

3.3%
3.5%
3.3%

2012

548661

20436

3.7%

16720

3.0%

2013

588687

17982

3.0%

16159

2.7%

2014

637578

15546

2,4%

14940

2,3%

14402

2,3%

13027

2,1%

2015
601.642
*Fostul articol 2781 din vechiul CPP

I.5.2. Durata de soluţionare a cauzelor (inclusiv pe materii) la instanţe; durata de soluţionare a cauzelor la parchete
Aspecte statistice
Precizări prealabile – Conform noii aplicaŃii Ecris – statistică, durata de soluŃionare a cauzelor nu mai este calculată sub forma
unor intervaluri (ex. număr cauze soluŃionate în termen de 1 an), ci sub forma unei durate medii calculată în zile, pe fiecare obiect,
materie şi stadiu procesual în parte.
În numărul zilelor este cuprinsă, pe de o parte, perioada scursă între momentul înregistrării dosarului şi primul termen de judecată (care la unele instanŃe, pe anumite stadii procesuale şi obiecte poate depăşi 6 luni), precum şi perioada în care hotărârea a fost
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redactată în mod complet şi documentul a fost depus la mapa de hotărâri. Acest lucru semnifică faptul că timpul de judecată efectivă
a unei cauze (de la primul până la ultimul termen) este considerabil mai redus decât cifrele afişate.
Prezentăm mai jos, o selecŃie relevantă de obiecte în diferite materii şi stadii procesuale precum şi motivele pe care instanŃele le
consideră apte să conducă la scurtarea duratei de soluŃionare (cu precizarea că acolo unde este cazul comparaŃia s-a făcut cu obiectele înregistrate pe noile coduri):
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie
Recurs
2014
(zile)
Civil

Recurs
2015
(zile)

399

226,4

revendicare imobiliară

375,1

224,2

acŃiune în răspundere
delictuală

315,3

236,8

expropriere

315,5

251,3

pretenŃii

376,8

255,8

Obiect

legea 10/2001

Trend

Recurs
2014
(zile)
Penal

Obiect

infracŃiunea de spălare de
bani (Legea 656/2002 art. 23)
plângere împotriva rezoluŃiilor
sau ordonanŃelor procurorului
de netrimitere în judecată
(art.278 ind.1 C.p.p.)
contestaŃia la executare
(art.598 NCPP)

Recurs
2015
(zile)

350,8

728

317,8

549,1

111

814,3

înşelăciunea (art. 215 C.p.)

429,9

627

excepŃie de neconstituŃionalitate

192,5

126

Obiect

Recurs
2014
(zile)

Recurs
2015
(zile)

579,8

657,7

598

635,2

504,7

709,5

602

729,4

625,1

661,2

Trend

Trend

Contencios administrativ şi fiscal
anulare act administrativ
contestaŃie act administrativ fiscal
suspendare executare act administrativ
constatarea calităŃii de lucrător/colaborator al securităŃii (OUG nr.24/2008)
despăgubire
CurŃi de apel
Recurs
2014
(zile)

Recurs
2015
(zile)

pretenŃii

132,9

150,9

anulare act administrativ

181,2

214,4

anulare act de control taxe şi impozite

224,5

211,7

151

219,6

220,1

194,4

Obiect

Trend

Contencios administrativ

contestaŃie act administrativ fiscal
litigiu privind funcŃionarii publici (Legea Nr.188/1999)
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Obiect

Apel
Apel
2014
2015
(zile)
(zile)
Litigii cu profesioniştii

Trend

Apel 2014
(zile)

Obiect

Apel
2015
(zile)

Faliment

pretenŃii

242,1

252,2

Angajarea răspunderii conform
art.138 din Legea 85/2006

Radieri ca urmare a dizolvării

101,1

87

procedura insolvenŃei – societăŃi
cu răspundere limitată

106,6

113,7

radiere

131,4

116,3

procedura insolvenŃei

106,3

116,9

123,9

119,8

contestaŃie

127

140,9

244,1

235,9

cererea debitorului - L85/2006
art.27 alin.5

111,3

108

Plângere împotriva rezoluŃiei
directorului
ORC
acŃiune în constatare

Obiect

Apel
2014
(zile)
Litigii de munca

Apel 2015
(zile)

drepturi băneşti

104,2

131,4

contestaŃie decizie de concediere

129,5

155,8

acŃiune în constatare

118,2

127,8

obligaŃie de a face
acŃiune în răspundere patrimonială

118,9

128

127,4

139,5

Fond
2014
(zile)

Fond
2015
(zile)

Obiect

Trend

Trend

115,4

122

Apel
2014
(zile)
Asigurări sociale
recalculare pen127,6
sie
contestaŃie deci122,4
zie de pensionare
obligaŃie de a
124,5
face
asigurări sociale
126,6

139,8

pretenŃii

182,1

Obiect

Obiect

Penal
plângere soluŃii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340
NCPP)

81,6

116,7

mandat european de arestare

32,8

67,2

contestaŃia la executare
(art.598 NCPP)

163,3

56,7

strămutare (art. 55 CPP
ş.u./art.72 ş.u. NCPP)

63,7

61

recunoaşterea hotărârilor penale sau a altor acte judiciare
străine (Legea 302/2004)

65,9

95,6
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Trend

conducerea unui vehicul
sub influenŃa alcoolului
sau a altor substanŃe
(art.336 NCP)
furtul calificat (art.229
NCP)
conducerea unui vehicul
fără permis de conducere (art.335 NCP)
infracŃiuni de evaziune
fiscală (Legea 87/1994,
Legea 241/2005)
lovirea sau alte violenŃe
(art.193 NCP)

134,9

Apel
2015
(zile)

Trend

162,6
141,3
162,3

Apel
2014
(zile)
Penal

Apel
2015
(zile)

93,8

93,7

85,5

99

97

101,9

144,9

156,8

109,8

114,1

Trend

Tribunale
Fond
2014
(zile)

Obiect

Fond
2015
(zile)

Trend

Contencios administrativ

Obiect

Fond
2014
(zile)

Fond
2015
(zile)

Trend

Litigii de muncă

anulare act administrativ

343,2

334,2

drepturi băneşti

220,9

227,7

pretenŃii
litigiu privind funcŃionarii publici
(Legea Nr.188/1999)

311,5

317,1

acŃiune în constatare

236,9

248,3

337,8

346,2

obligaŃie de a face

249,8

247,2

contestaŃie act administrativ fiscal

420,1

361,1

516

569,5

obligaŃia de a face

303,6

300,9

324,6

376,6

Fond
2014
(zile)

Fond
2015
(zile)

Fond
2014
(zile)
Asigurări sociale
contestaŃie decizie de pen472,7
sionare
Obiect

Fond
2015
(zile)

acŃiune în răspundere patrimonială
contestaŃie decizie de concediere

Trend

Obiect

recalculare pensie

340,4

290,3

obligaŃie de a face

253,7

269,3

Faliment
procedura insolvenŃei – societăŃi cu
385,5
răspundere limitată
Angajarea răspunderii conform
270,4
art.138 din Legea 85/2006
procedura insolvenŃei
333,4

pretenŃii

331,1

256,2

contestaŃie

231,3

253,5

asigurări sociale

320,6

403,7

cererea debitorului - L85/2006
art.27 alin.5

277,2

429,1

395,2

Fond 2014
(zile)

Fond 2015
(zile)

supravegherea tehnică (art.139 NCPP)

10,2

10,1

contestaŃia la executare (art.598 NCPP)

63,3

66,9

prelungire supraveghere tehnică (art.144 NCPP)

6,3

4,6

percheziŃie (art.158 NCPP)

12,7

13,5

83

114,5

Penal

plângere soluŃii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP)

Trend

502,3
279
482,2

Trend

Judecătorii
Fond
2014
(zile)
Civil

Fond
2015
(zile)

106,4

33,4

301,3

251,7

pretenŃii

311,3

287,9

contestaŃie la executare

269,6

274,7

cerere de valoare redusă

158,3

155,1

Obiect
investire cu formulă
executorie
plângere contravenŃională

Trend

Obiect

Fond
2014
(zile)
Penal

liberarea condiŃionată
(art.587 NCPP)
contestaŃia la executare
(art.598 NCPP)
plângere soluŃii de neurmărire/netrimitere judecată
(art.340 NCPP)
confiscare specială (art.315
lit. c NCPP)
conducerea unui vehicul sub
influenŃa alcoolului sau a altor
substanŃe (art.336 NCP)

Fond
2015
(zile)

42,6

39

70,6

74,4

88,7

131,2

67,5

74,7

123,2

149,8

Trend
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Conform chestionarelor înaintate instanŃelor, printre motivele care au putut conduce la scăderea duratei de soluŃionare a anumitor cauze se regăsesc, în materie penală, introducerea procedurii de recunoaştere a vinovăŃiei, procedurii contestaŃiei privind durata
procesului, înlăturarea tripului grad de jurisdicŃie, neadministrarea probelor în instanŃă în caz de necontestare a lor. În materie civilă
au fost indicate înlăturarea obligativităŃii de regularizare pentru anumite tipuri de cauze, Decizia 266/2014 a CurŃii ConstituŃionale
referitoare la constituŃionalitatea art. 200 din C.pr.civ. şi a celor din Lg. 192/2006 privind medierea, în Civil.
Printre posibilele cauze de creştere a duratei de soluŃionare au fost nominalizate deciziile CurŃii ConstituŃionale 599/2014 şi
641/2014 prin care s-au declarat neconstituŃionale dispoziŃiile referitoare la soluŃionarea fără citarea părŃilor în procedura camerei
preliminare în penal respectiv modificarea art. 457 alin 3 c.pr.civ. prin adoptarea Lg. 138/2014 în civil.
De menŃionat faptul că înlăturarea obligativităŃii de regularizare a cererii de chemare în judecată pentru anumite tipuri de cauze a
fost apreciată de unele instanŃe ca posibil motiv de creştere a duratei de soluŃionare iar de altele ca motiv de scădere a acesteia.
De altfel în materie civilă numai 9 curŃi de apel au apreciat ca pozitiv impactul noilor coduri, 3 menŃionând că nu a avut niciun impact iar 3 că a avut un impact negativ.
În schimb toate curŃile de apel au declarat faptul că apreciază ca rezonabilă durata soluŃionării cauzelor faŃă de condiŃiile concrete de funcŃionare a sistemului judiciar. Se apreciază de asemenea că durata de soluŃionare depinde în primul rând de factori obiectivi
cum ar fi modificări legislative, schimbări în materie de competenŃă, lipsa sălilor de şedinŃă etc. dar în egală măsură şi de conduita
procesuală necorespunzătoare a părŃilor sau participanŃilor (experŃi, executori judecătoreşti).
Potrivit strategiei de management a DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru judecători, monitorizarea dosarelor care înregistrează
o durată mare a procedurilor judiciare a reprezentat o preocupare constantă, motiv pentru care începând cu anul 2013 au fost incluse ca activităŃi de control cu caracter permanent monitorizarea situaŃiei dosarelor mai vechi de 10 ani aflate pe rolul Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie şi al instanŃelor judecătoreşti, precum şi a situaŃiei statistice privind dosarele cu o vechime între 5-10 ani aflate pe
rolul curŃilor de apel şi instanŃelor arondate.
Având în vedere rezultatul activităŃii de monitorizare desfăşurată pe parcursul anilor 2013 şi 2014, DirecŃia de inspecŃie judiciară
pentru judecători a apreciat că se impune continuarea acestor activităŃi şi în anul 2015.
Acest lucru s-a impus deoarece, în ceea ce priveşte dosarele mai vechi de 10 ani, s-a constatat că monitorizarea desfăşurată
de inspectori judiciari nu a avut efecte pozitive, principalele concluzii desprinse la finalul anului 2014 fiind acelea că, pe parcursul
anului 2014, comparativ cu anul 2013, s-a înregistrat o creştere semnificativă a dosarelor mai vechi de 10 ani (de la 127, la 221),
precum şi creşterea semnificativă a numărului de dosare care înregistrau o durată foarte mare a procedurii judiciare (dacă în anul
2013 s-a reŃinut existenŃa doar a 3 dosare mai vechi de 17 ani, la finalul anului 2014 au fost identificate 11 astfel de dosare).
Dacă iniŃial monitorizarea a fost gândită ca o activitate de control atipică, având un scop mai ales preventiv, având în vedere că
raportările sunt solicitate centralizat conducerilor judiciare ale curŃilor de apel, care au avut astfel la dispoziŃie un important mijloc de
evaluare a activităŃii instanŃelor din circumscripŃia teritorială, ulterior s-a ajuns la concluzia că, pentru anul 2015, transformarea activităŃii de monitorizare într-un control tematic ar fi mult mai eficientă.
În anul 2015 a fost finalizată activitatea de monitorizare a cauzelor vechi, aferentă anului 2014, iar pentru anul 2015, până în
prezent s-a realizat activitatea de monitorizare ce vizează datele aferente primului semestru 2015 (datele corespunzătoare semestrului al II-lea 2015 sunt comunicate la 15.01.2016).
La finalul primului semestru al anului 2015 se înregistrau 225 cauze mai vechi de 10 ani (din care 212 cauze civile şi 13 cauze
penale) aflate pe rolul curŃilor de apel şi instanŃelor arondate.
Analiza datelor statistice a relevat tendinŃa de creştere, la nivel naŃional, a stocului de dosare care înregistrează o durată totală
a procedurii judiciare mai mare de 10 ani, tendinŃa de creştere fiind înregistrată prin comparaŃie cu ultima raportare (sfârşitul anului
2014, când se înregistrau 221 dosare mai vechi de 10 ani).
Doar la nivelul a 4 curŃi de apel s-a înregistrat diminuarea stocului de dosare mai vechi de 10 ani, respectiv Curtea de Apel Braşov, Bucureşti, Craiova şi Timişoara.
Este de evidenŃiat Curtea de Apel Bucureşti, care înregistra la sfârşitul anului 2014 cele mai multe cauze care aveau o durată a
procedurii judiciare mai mare de 10 ani (92 dosare) şi care a reuşit reducerea semnificativă a numărului acestora (55 dosare). Rezultatul este relevant şi din perspectiva faptului că, deşi această curte de apel împreună cu instanŃele arondate înregistrează cel mai
mare volum de activitate, ea nu se situează şi pe primul loc în ceea ce priveşte numărul dosarelor mai vechi de 10 ani aflate pe rol,
fiind devansată de Curtea de Apel Cluj care înregistra 61 de dosare mai vechi de 10 ani, în condiŃiile unui volum de activitate mult
mai mic.
În ceea ce priveşte celelalte curŃi de apel reducerea stocului dosarelor vechi este mult mai mică, însă semnificativă pentru Curtea de Apel Craiova care a redus stocul dosarelor pe parcursul semestrului I al anului 2015 la 3 dosare, de la 5 cât înregistra anterior
şi Curtea de Apel Timişoara, care a redus stocul de la 7 la 4.
9 curŃi de apel au înregistrat, într-un interval de 6 luni, creşterea numărului de cauze mai vechi de 10 ani: Alba-Iulia, Cluj, ConstanŃa, Iaşi, Piteşti, Ploieşti, Oradea, Suceava şi Târgu-Mureş.
Creşterea este semnificativă la nivelul CurŃii de Apel Cluj şi CurŃii de Apel Iaşi, care aproape şi-au dublat numărul cauzelor mai
vechi de 10 ani; acestea au crescut de la 35 la 61 în primul caz, respectiv de la 6 la 11 pentru a doua curte de apel.
CurŃile de Apel Bacău, GalaŃi şi Militară au înregistrat acelaşi număr de dosare mai vechi de 6 luni prin raportare la sfârşitul anului 2014.
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În ceea ce priveşte vechimea acestor dosare, aproape 43% au o vechime între 11-13 ani, 28% au o vechime între 10-11 ani,
14% au o vechime între 13-15 ani, 12% au o vechime între 15-20 ani şi 1,7% au o vechime mai mare de 20 ani.
Potrivit relaŃiilor comunicate, la data de 30 iunie 2015 se aflau 29 de cauze care înregistrau o vechime cuprinsă între 15- 20 ani,
după cum urmează:
- un dosar înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 19 - 20 ani
- 3 dosare înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 18 - 19 ani
- 9 înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 17 - 18 ani
- 3 înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 16 - 17 ani
- 13 înregistrează o durată totală a procedurii judiciare între 15 - 16 ani.
La acestea se mai adaugă şi 4 cauze care înregistrează o durată a procedurii judiciare mai mare de 20 ani.
FaŃă de situaŃia reŃinută la data de 31.12.2014, stocul dosarelor mai vechi de 20 ani s-a diminuat cu un dosar, reŃinându-se că 3
sunt cauze civile, iar unul are ca obiect o cauză penală.
Totodată, se constată că 3 din aceste dosare nu se încadrează propriu-zis în categoria monitorizată, întrucât au fost soluŃionate
iniŃial într-un interval rezonabil de timp, însă, urmare a declarării căilor de atac la intervale foarte mari de timp de la data soluŃionării
iniŃiale, raportul juridic dedus judecăŃii nu este în prezent soluŃionat definitiv/irevocabil;
Astfel, în dosarul civil nr.127/296/1994 şi dosarul penal nr. 16132/245/1993, apelurile au fost declarate după 20 de ani de la soluŃionarea iniŃială a cauzelor, iar în dosarul civil nr. 1/211/1994, la un interval de 13 ani de la soluŃionare.
În ceea ce priveşte dosarul civil nr. 7174/117/2005, s-a constatat că acesta are un caracter complex ce decurge din numărul mare de părŃi (reclamanŃi, intervenienŃi, pârâŃi, printre care se numără şi comisia de lichidare a unui CAP), unele dintre părŃi decedând
pe parcursul procesului, numărul mare de capete de cerere (acŃiune în revendicare, pronunŃarea unei hotărâri care să Ńină loc de act
de vânzare-cumpărare, drept de servitute, anulare parŃială CF, constatare nulitate licitaŃie, reconstituire drept de proprietate).
Toate aceste împrejurări au determinat ca abia după un interval de 4 ani şi jumătate (după efectuarea expertizelor tehnice) să fie
stabilită competenŃa materială a Tribunalului Cluj. Ulterior, s-a dispus de două ori rejudecarea apelurilor, în prezent cauza aflându-se
în stadiul procesual al recursului.
Din verificările efectuate punctual, pe fiecare dosar în parte, se desprinde concluzia că temporizarea procedurii judiciare în dosarele
care înregistrează o vechime mai mare de 10 ani de la data primei înregistrări în sistem se datorează unor cauze obiective (suspendarea judecăŃii pe intervale mari de timp sau exercitarea căilor de atac mult după expirarea termenelor legale), dar şi subiective (parcurgerea a numeroase cicluri procesuale, declinarea repetată de competenŃă şi desfiinŃarea hotărârilor în căile de atac urmare a soluŃionării
de către o instanŃă necompetentă, neefectuarea în termen rezonabil a probei cu expertiza tehnică de specialitate etc.).
În majoritatea situaŃiilor, cauzele care au condus la temporizarea procedurii s-au derulat în urmă cu mulŃi ani, motiv pentru care
intervenŃia InspecŃiei Judiciare nu mai este posibilă, constatându-se că în prezent, de regulă, sunt dispuse măsuri corespunzătoare
pentru soluŃionarea respectivelor dosare.
O altă caracteristică a acestor cauze este aceea a succesiunii judecătorilor în completele care au fost învestite cu soluŃionarea
lor şi a complicării dosarelor pe măsura trecerii timpului (formularea a numeroase cereri precizatoare, completatoare, cereri reconvenŃionale, de intervenŃie ori intervenirea decesului unor părŃi şi introducerii în cauză a numeroşi moştenitori, unii cu domicilii în străinătate) astfel că soluŃionarea lor irevocabilă prezintă dificultate şi necesită timp.
În cazul în care s-a reŃinut că există indicii de tergiversare a soluŃionării cauzelor, InspecŃia Judiciară s-a sesizat din oficiu; astfel,
activitatea de monitorizare a dosarelor mai vechi de 10 ani aferentă semestrului I 2015, s-a concretizat în formularea a 4 sesizări din
oficiu, toate lucrările fiind în prezent în faza verificărilor prealabile.
Referitor la dosarele mai vechi de 10 ani aflate pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, se constată o sporire a numărului de
cauze mai vechi de 10 ani (la nivelul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie existau la sfârşitul anului 2014 un număr total de 43 de cauze
mai vechi de 10 ani, iar la finalul primului semestru 2015 se înregistrau 52 de astfel de dosare), fără ca această creştere să fie relevantă sub aspectul activităŃii instanŃei supreme, numărul cauzelor vechi fiind determinat de dosarele ce se înscriu în categoria monitorizată ca urmare a înaintării lor de către curŃile de apel în vederea soluŃionării căilor de atac.
Din analiza dosarelor raportate se constată, în primul rând, că la nivelul instanŃei supreme există un ritm susŃinut de soluŃionare a
cauzelor, fiind acordate termene scurte, multe cauze fiind soluŃionate cu celeritate, chiar şi la primul termen de judecată, putându-se
astfel concluziona că sunt adoptate măsuri pentru impulsionarea procedurilor judiciare.
Având în vedere că imensa majoritate a acestor cauze au fost înregistrate în 2015, iar procedurile au parcurs o perioadă redusă
la instanŃa supremă, se constată că, la nivelul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, în perioada analizată, au fost luate măsuri pentru
soluŃionarea cu celeritate a cauzelor mai vechi de 10 ani aflate pe rol, cauzele fiind gestionate în mod corespunzător, evidenŃiindu-se
preocuparea şi efortul susŃinut pentru menŃinerea unui ritm accelerat şi, implicit, de reducere a termenului de soluŃionare a cauzelor
mai vechi.
Totodată, trebuie precizat că multe dintre dosarele care figurau în raportul anterior ca având o durată mai mare de 10 ani în sistem, dar înregistrau perioade scurte de instrumentare la instanŃa supremă, au fost soluŃionate în perioada de referinŃă, hotărârile fiind
motivate sau aflându-se în curs de redactare.
În ceea ce priveşte dosarele cu vechime 5-10 ani, analizarea datelor statistice comunicate de conducerile judiciare ale curŃilor
de apel a relevat, pe parcursul ultimilor ani, o tendinŃă constantă de creştere a stocului dosarelor cu o vechime în sistemul judiciar de
5-10 ani.
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Astfel, în anii 2013 – 2014, datele statistice se prezintă astfel: 2982 cauze la finalul semestrului I 2013, 3669 cauze la finalul semestrului al II-lea 2013, 3718 cauze la finalul semestrului I 2014, respectiv 3774 cauze la finalul semestrului al II-lea 2014.
În acest context, pentru anul 2015, DirecŃia de inspecŃie judiciară pentru judecători a inclus în planul de activitate şi efectuarea
unui control tematic având ca obiect verificarea respectării dispoziŃiilor legale referitoare la soluŃionarea cu celeritate a cauzelor,
control în cadrul căruia sunt valorificate şi datele rezultate din monitorizarea dosarelor cu o vechime în sistemul judiciar între 5 şi 10
ani, aferentă anului 2015.
Astfel, deşi analiza datelor statistice pentru primul semestru al anului 2015 a relevat pentru prima dată diminuarea numărului dosarelor între 5-10 ani aflate pe rolul instanŃelor judecătoreşti, scăderea este nesemnificativă, de la 3774 cât s-a raportat la finalul
anului 2014, la 3611, la finalul primului semestru 2015, apreciindu-se că se impune efectuarea unui control tematic având ca obiectiv
verificarea respectării dispoziŃiilor legale privind soluŃionarea cu celeritate a cauzelor, control aflat în prezent în curs de derulare.
Este de precizat însă că aceste concluzii au la bază datele comunicate de instanŃe, ceea ce nu exclude existenŃa unor erori de
raportare, cum au fost constatate frecvent în cadrul celorlalte activităŃi de monitorizare.
Diminuarea sau menŃinerea stocului de dosare s-a înregistrat la majoritatea curŃilor de apel, cu excepŃia a 7 curŃi de apel care au
înregistrat creşterea numărului de dosare, fiind vorba de CurŃile de Apel Alba-Iulia, Cluj, ConstanŃa, Iaşi, Piteşti, Târgu-Mureş, GalaŃi.
Procentual, cea mai mare creştere a numărului de cauze între 5-10 ani, s-a înregistrat la nivelul CurŃii de Apel GalaŃi, unde a
avut loc o dublare a numărului acestora.
O creştere nesemnificativă a stocului de dosare vechi s-a constatat la Curtea de Apel Târgu-Mureş (cu 3 dosare) şi Curtea de
Apel alba Iulia (cu 5 dosare).
Un alt aspect relevant rezultat din analizarea datelor statistice este acela că la nivelul CurŃii de Apel Cluj se înregistrează cel mai
mare număr de dosare cu o vechime de 5-10 ani (853), mai mare chiar şi faŃă de cel raportat de Curtea de Apel Bucureşti (827), deşi
aceasta din urmă reprezintă cea mai mare curte de apel din Ńară, atât sub aspectul instanŃelor din circumscripŃie, cât şi sub aspectul
volumului de activitate.
În cadrul controalelor desfăşurate ori finalizate de către DirecŃia de inspecŃie pentru procurori în anul 2015 o pondere semnificativă este reprezentată de controalele tematice ori monitorizarea măsurilor luate de procurori şi conducerile parchetelor din cadrul Ministerului Public urmare unor controale tematice anterioare privind anumite categorii de dosare penale.
Controalele tematice au avut în vedere, pe de o parte, toate dosarele mai vechi de 5 ani aflate în curs de soluŃionare în cadrul
parchetelor iar, pe de altă parte, dosarele penale mai vechi de 2 ani de la data sesizării având ca obiect săvârşirea infracŃiunilor de
spălare de bani, evaziune fiscală, contrabandă ori împotriva intereselor financiare ala Uniunii Europene.
Totodată, s-a realizat un control tematic privind verificarea respectării de către procurori a dispoziŃiilor instanŃelor de judecată ori
ale judecătorului de cameră preliminară în situaŃia admiterii plângerii împotriva soluŃiei, conform art. 273 alin. 1 ind. 1 din vechiul Cod
de procedură şi art. 335 alin. 5 din noul Cod de procedură penală, în cadrul căruia s-au verificat şi analizat cauzele penale ce au fost
infirmate de mai mult de două ori de către instanŃele de judecată ceea ce a determinat o prelungire a duratei de soluŃionarea a acestora.
Se impune precizarea că durata de soluŃionarea a cauzelor a fost verificată de către InspecŃia Judiciară şi în cadrul controalelor
privind eficienŃa managerială şi modul de îndeplinire a atribuŃiilor ce decurg din legi şi regulamente de către conducerea parchetelor.
Monitorizările s-au realizat pentru verificarea modului în care au fost respectate măsurile propuse de InspecŃia Judiciară şi aprobate de către SecŃia pentru procurori, urmare a unor controale tematice anterioare privind dosare vechi de 1 an aflate pe rolul mai
multor parchete.
Din sinteza propunerilor InspecŃiei Judiciare aprobate de către SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii în
privinŃa controalelor tematice ce au vizat dosare vechi, se pot desprinde mai multe măsuri care sunt de natură a determina o reducere semnificativă a duratei urmăririi penale:
a. Efectuarea periodică de către procurorii cu funcŃii de conducere a unor controale asupra dosarelor mai vechi de 5 ani de la data sesizării precum şi adoptarea oricăror alte măsuri de natură să crească eficienŃa activităŃii.
b. Reevaluarea şi eficientizarea modului în care procurorii exercită supravegherea cercetărilor penale prin respectarea riguroasă
a dispoziŃiilor art. 300 şi art. 303 Cod procedură penală precum şi a Ordinului comun nr.12/C/2014 al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Ministerului Afacerilor Interne privind Normele metodologice privind înregistrarea, evidenŃa unitară,
circuitul sesizărilor penale şi coordonarea administrativă a activităŃilor dispuse organelor de poliŃie de către procurori asigurând astfel
verificarea periodică a stadiului cercetărilor în dosarele aflate în curs de instrumentare, întocmirea de îndrumări scrise, organizarea
unor întâlniri între şefii unităŃilor de parchet şi poliŃie pentru identificarea măsurilor de natură organizatorică menite a utiliza resursele
existente în scopul bunei desfăşurări a activităŃii de urmărire penală, sesizarea conducerii organelor de poliŃie în cazul neîndeplinirii
ori îndeplinirii defectuoase a dispoziŃiilor procurorului, aplicarea unor amenzi judiciare pentru abaterile prevăzute de art. 283 alin.1 lit.
a şi alin.4 lit. m Cod procedură penală, propunerea de retragere a avizului prevăzută de art. 55 alin.4 şi 5 Cod procedură penală;
c. Stabilirea în cadrul cooperării interinstituŃionale dintre parchete şi structurile poliŃiei a unei repartizării nominale a lucrătorilor
poliŃiei judiciare pe fiecare dintre procurorii care sunt desemnaŃi pentru soluŃionarea cauzelor având ca obiect infracŃiunile de spălare
de bani şi evaziune fiscală în scopul creşterii eficienŃei şi operativităŃii în activitatea de supraveghere a urmăririi penale.
d. Respectarea „Metodologiei de investigare a evaziunii fiscale, a fraudelor fiscale şi vamale” încheiată între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, AgenŃia NaŃională de Administrare Fiscală şi Inspectoratul General al PoliŃiei Române.
e. Examinarea cu exigenŃa necesară de către conducătorii parchetelor ori de către procurorul ierarhic superior a soluŃiilor adopta-
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te de către procurori în cauzele în care instanŃele de judecată au admis plângerile formulate în temeiul art. 273 alin. 1 ind. 1 din vechiul Cod de procedură penală şi art. 335 alin. 5 din noul Cod de procedură penală, astfel încât să fie realizată o analiză punctuală,
explicită a tuturor împrejurărilor reŃinute de către instanŃa de judecată ori judecătorul de cameră preliminară, în hotărârea de desfiinŃare a soluŃiei atacate.
I.5.3. Mecanisme de unificare a practicii judiciare
A. Rolul instanŃei supreme în unificarea practicii judiciare
Realizarea actului de justiŃie la parametrii de calitate şi de eficienŃă care să asigure garantarea securităŃii juridice a persoanelor şi
a bunurilor acestora are ca premisă esenŃială interpretarea şi aplicarea unitară a legii pe întreg teritoriul Ńării de către instanŃele de
judecată.
Potrivit atribuŃiilor stabilite prin dispoziŃiile art. 126 alin. (3) din ConstituŃia României şi ale art. 18 alin. (2) din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instanŃa supremă asigură interpretarea şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanŃe judecătoreşti potrivit competenŃei sale.
În cursul anului 2015, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi-a continuat şi intensificat acŃiunile menite să asigure îndeplinirea rolului constituŃional de unificare a practicii judiciare la nivel naŃional, prin mai multe modalităŃi:
a. Recursul în interesul legii
În cursul anului 2015, un mecanism important de unificare a jurisprudenŃei, l-a constituit recursul în interesul legii, reglementat, în
materie civilă, de dispoziŃiile art. 514 - 518 Codul procedură civilă, şi, în materie penală, de dispoziŃiile art. 471 - 474 Cod procedură
penală.
În activitatea de unificare a jurisprudenŃei naŃionale desfăşurată de instanŃa supremă în cursul anului 2015, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, a pronunŃat 26 decizii în interesul legii, din care 25 decizii de
admitere şi o decizie de respingere a recursului în interesul legii.
Deciziile în interesul legii pronunŃate în cursul anului 2015 au vizat aspecte diverse, instanŃele şi parchetele considerând a fi relevante pentru activitatea proprie următoarele decizii:
- interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 50 alin. (2) şi 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (Decizia nr. 1/2015);
- interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 17 din OrdonanŃa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările, raportate la dispoziŃiile art. 4 pct.1-4 şi art. 7
din Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată (Decizia nr. 6/2015);
- interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 128 alin. (1) lit. d), art. 134 alin. (2) şi art. 135 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr.
195/2002 privind circulaŃia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la dispoziŃiile art. 3 alin.
(1), art. 5, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 13 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 lit. b) şi art. 24 lit. d) din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006 (Decizia nr. 9/2015);
- interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 3 alin. (3) din OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2000, aprobată de Legea nr. 356/2002, cu
modificările şi completările ulterioare, a dispoziŃiilor art. 1 din OrdonanŃa Guvernului nr. 13/2011, aprobată de Legea nr. 43/2012, cu
modificările şi completările ulterioare, a dispoziŃiilor art. 120 alin. (7) şi art. 124 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare (Decizia nr. 14/2015);
- interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziŃiilor art. 213 şi 2151 alin. (5) din Codul de procedură penală (Decizia nr. 25/2015).
b. SoluŃionarea sesizărilor în vederea pronunŃării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept
În vederea unificării practicii judiciare, recursului în interesul legii i s-a alăturat (începând cu anul 2013 în materie civilă, respectiv
anul 2014 în materie penală), în aplicarea prevederilor art. 97 pct. 3 şi art. 519 - 521 Cod procedură civilă, respectiv art. 475 - 4771
Cod procedură penală, un nou mecanism de unificare a jurisprudenŃei - sesizarea Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie în vederea pronunŃării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Aprecierea eficienŃei şi rolului deosebit de important al
acestui mecanism din perspectiva unificării practicii judiciare este exprimată de toate instanŃele în răspunsurile transmise, fiind deopotrivă relevată şi în răspunsurile parchetelor.
În cursul anului 2015, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă a fost învestit cu soluŃionarea a 38
de sesizări vizând pronunŃarea unei hotărâri prealabile, fiind pronunŃate 21 decizii în 30 sesizări (mai multe sesizări fiind reunite),
restul (8 sesizări) urmând a fi soluŃionate în perioada ianuarie - martie 2016.
Redăm mai jos o parte din deciziile relevante pentru activitatea instanŃelor pronunŃate în materie civilă:
- decizia nr. 21/22.06.2015 în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 1079 alin. 2 pct. 3 din Codul civil de la 1864 şi art. 1523
alin. 2 lit. d din Codul civil raportat la art. 166 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (art.
161 alin. 1 şi 4 din Codul Muncii în forma anterioară republicării) şi art. 1088 Cod civil de la 1864, art. 2 din O.G. nr. 9/2000, aprobată
prin Legea nr. 356/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 din O.G. nr. 13/2011, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu
modificările şi completările ulterioare şi art. 1535 din Codul civil;
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- decizia nr. 22/29.06.2015 în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 52 şi art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la prevederile anexei nr. 5 la această lege;
- decizia nr. 26/21.09.2015 privind interpretarea art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- decizia nr. 32/19.10.2015 cu referire la prevederile art. 7 din Legea-cadru nr. 284/2010, ce stabilesc aplicarea etapizată a dispoziŃiilor sale, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 285/2010, art. 4 alin. (2) din Legea nr. 283/2011, art. 2 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 103/2013, art. 6 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 285/2010;
- decizia nr. 34/16.11.2015 în interpretarea şi aplicarea dispoziŃiilor art. 628 alin. (3) din Codul de procedură civilă;
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia contencios administrativ şi fiscal a fost învestit, în acelaşi an,
cu soluŃionarea a 13 sesizări vizând pronunŃarea unei hotărâri prealabile, fiind pronunŃate 11 decizii, restul (2 sesizări) urmând a fi
soluŃionate în perioada februarie 2016. Dintre deciziile pronunŃate, facem referire la:
- decizia nr. 6/23.03.2015 în interpretarea dispoziŃiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) şi art. 7 din OrdonanŃa Guvernului nr.
75/2001 privind organizarea şi funcŃionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (1)
din Normele metodologice pentru aplicarea OrdonanŃei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcŃionarea cazierului fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7, art. 8 şi art. 38 din OrdonanŃa
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenŃiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
- decizia nr. 10/11.05.2015, în interpretarea art. 23 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
- decizia nr. 11/11.05.2015, în interpretarea dispoziŃiilor art. 3 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2014, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziŃiile art. 63 alin. (5) lit. e) şi art. 115 alin. (2) din Legea administraŃiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 19 alin. (1) lit. a) şi lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind
prefectul şi instituŃia prefectului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 123 alin. (5) din ConstituŃie;
- decizia nr. 37/07.12.2015, în interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3 alin. (1) lit. a) din
Legea nr. 677/2001.
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală a fost învestit, în cursul anului 2015, cu soluŃionarea a
35 de sesizări vizând pronunŃarea unei hotărâri prealabile, fiind pronunŃate 32 decizii (două decizii au fost pronunŃate în anul 2016
asupra unor sesizări din 2015), restul (3 sesizări) urmând a fi soluŃionate în perioada februarie 2016. Dintre acestea, au fost menŃionate de instanŃe şi parchete următoarele:
- decizia nr. 12/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 409 din 10.06.2015 în interpretarea dispoziŃiilor art. 6 alin. (1) din Codul
penal;
- decizia nr. 13/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 10.06.2015 privind aplicarea dispoziŃiilor art. 5 din Codul penal,
conform Deciziei nr. 265/2014 a CurŃii ConstituŃionale;
- decizia nr. 27/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 919 din 11.12.2015 privind modul de aplicare a art. 335 şi următoarele din
Codul de procedură penală
- decizia nr. 29/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 29 din 15.01.2016 privind procedura de modificare a pedepsei prevăzută
de art. 585 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală;
- decizia nr. 33/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 19.01.2016 în aplicarea dispoziŃiilor art. 341 alin. (6) lit. c) din Codul de procedură penală.
c. Asigurarea publicării deciziilor relevante ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie
În îndeplinirea rolului său constituŃional, pe lângă mecanismele de unificare a jurisprudenŃei anterior menŃionate, Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie a continuat, în cursul anului 2015, desfăşurarea acŃiunilor necesare realizării obiectivului de îmbunătăŃire a asigurării accesului la jurisprudenŃa instanŃei supreme, în scopul unificării acesteia, atât prin publicarea jurisprudenŃei în Buletinul CasaŃiei
- revista oficială a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie şi în Buletinul JurisprudenŃei - culegerea anuală de hotărâri a instanŃei supreme,
cât şi prin publicarea hotărârilor Înaltei CurŃi de CasaŃie şi justiŃie pe pagina de Internet a acesteia.
Atât Buletinul CasaŃiei, cât şi Buletinul JurisprudenŃei au fost transmise tuturor curŃilor de apel, Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie, DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi tuturor parchetelor de pe lângă curŃile de apel.
De asemenea, în cursul anului 2015 a fost continuată publicarea hotărârilor instanŃei supreme pe pagina de internet a acesteia,
la rubrica „JurisprudenŃă”. În cadrul rubricii menŃionate sunt publicate hotărârile relevante, în rezumat şi textul integral al hotărârilor
pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie (după anonimizarea corespunzătoare), precum şi hotărârile prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept şi deciziile în interesul legii, asigurându-se o bază de date publică şi accesibilă privind jurisprudenŃa
instanŃei supreme.
B. Preocupări ale Consiliului Superior al Magistraturii şi a instituŃiilor coordonate în domeniul unificării practicii judiciare
Unificarea practicii judiciare constituie un obiectiv specific al obiectivului general „Creşterea eficienŃei justiŃiei” din cadrul Planului
multianual al C.S.M. 2011 - 2016, printre măsurile de aducere la îndeplinire a acestui obiectiv numărându-se lansarea Portalului de
JurisprudenŃă Românească www.rolii.ro, la data de 16 decembrie 2015.
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S-a avut în vedere faptul că publicarea hotărârilor judecătoreşti asigură o deplină transparenŃă a actului de justiŃie şi constituie o
pârghie importantă în unificarea jurisprudenŃei, după cum au apreciat, de altfel, şi instanŃele şi parchetele în răspunsurile comunicate
Consiliului Superior al Magistraturii.
O însemnătate aparte pentru activitatea instanŃelor o are şi adoptarea de către Consiliul Superior al Magistraturii a Hotărârii nr.
148 din 19 martie 2015, prin care SecŃia pentru judecători a aprobat procedura întâlnirilor trimestriale în care sunt dezbătute problemele de drept care generează practică neunitară, a etapelor potrivit cărora se desfăşoară, metodologia de organizare şi desfăşurare
a întâlnirilor preşedinŃilor de secŃii din cadrul curŃilor de apel elaborată de Institutul NaŃional al Magistraturii, precum şi modelele de
minută şi de referat/notă întocmite cu ocazia întâlnirilor trimestriale.
La adoptarea acestei hotărâri, SecŃia pentru judecători a făcut referire şi la cuprinsul Raportului din ianuarie 2015 al Comisiei Europene către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi
de verificare, s-a recunoscut faptul că „independenŃa sistemului judiciar nu poate constitui o scuză pentru o practică neuniformă”.
Organizarea de către instanŃe, Institutul NaŃional al Magistraturii şi Consiliul Superior al Magistraturii a unor întâlniri trimestriale
pe materii, cu preşedinŃii de secŃii de la curŃile de apel s-a dovedit a fi deosebit de utilă, fiind satisfăcută nevoia schimbului de informaŃii cu privire la practica judiciară a altor instanŃe.
Totodată, prin hotărârea mai sus menŃionată, s-au stabilit, printre alte măsuri, publicarea minutei întocmite ca urmare a întâlnirii
trimestriale atât în zona accesibilă magistraŃilor din EMAP (portalul utilizat de către Consiliul Superior al Magistraturii pentru organizarea activităŃii Consiliului, instanŃelor şi parchetelor), cât şi pe intranetul curŃii de apel, comunicarea acesteia tuturor curŃilor de apel,
precum şi clasificarea minutelor pe materii şi subcategorii, în scopul unei uşoare identificări.
C. Măsuri pentru unificarea practicii judiciare la nivelul instanŃelor şi parchetelor
Ca şi în anul precedent, în anul 2015 majoritatea instanŃelor au procedat la analiza practicii de casare cu o frecvenŃă lunară/trimestrială, fiind organizate întâlniri ale colectivelor de judecători în vederea dezbaterii motivelor de casare şi a stabilirii măsurilor
adecvate care se impun în vederea diminuării numărului de hotărâri judecătoreşti desfiinŃate în căile de atac.
Parchetele au arătat că, în cursul anului 2015, au avut loc întâlniri periodice, de regulă lunare sau trimestriale, în vederea dezbaterii problemelor de practică neunitară.
Referitor la numărul cazurilor de practică neunitară, instanŃele au răspuns, în proporŃie de 87,5% (14 din 16 curŃi de
apel/procent identic cu cel din anul precedent) că acestea s-au diminuat, doar o instanŃă menŃionând că, sub aspect numeric, acestea au rămas relativ neschimbate, iar alta că au devenit mai frecvente.
Parchetele au apreciat în proporŃie de 43,75% (7 parchete de pe lângă curŃile de apel) că s-au diminuat cazurile de practică neunitară, 18,75% (3 parchete de pe lângă curŃile de apel) că au devenit mai frecvente, iar restul de 31,25% (5 parchete de pe lângă
curŃile de apel) considerând că, sub aspect numeric, acestea au rămas relativ neschimbate.
Sub aspectul măsurilor luate în cursul anului 2015 în vederea stimulării procesului de unificare a practicii judiciare, instanŃele au indicat, în mod constant, următoarele: organizarea întâlnirilor periodice (trimestriale, lunare, săptămânale sau ori de câte
ori a fost necesar) pentru discutarea practicii de casare şi pentru dezbaterea problemelor de practică neunitară (incluzând aici şi
întâlnirile şi discuŃiile informale în colectivul de judecători); dezbaterea la nivelul instanŃei a chestiunilor de drept controversate; studierea şi dezbaterea actelor normative nou apărute, a deciziilor pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în soluŃionarea unor
recursuri în interesul legii şi a pronunŃării unor hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a deciziilor CurŃii ConstituŃionale, a jurisprudenŃei relevante a CurŃii Europene a Drepturilor Omului şi a CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene; analiza practicii
de casare şi organizarea de întâlniri profesionale de îndată ce este sesizată o problemă ce ar putea fi interpretată neunitar; studierea
practicii altor instanŃe şi a buletinelor de jurisprudenŃă; intensificarea dezbaterilor cu judecători ai altor instanŃe; referate lunare privind problemele de practică neunitară înregistrate la nivelul instanŃei şi trimiterea acestora către instanŃa de control judiciar; întâlniri
profesionale ale judecătorilor curŃii de apel cu judecătorii de la instanŃele din circumscripŃie; diseminarea minutelor întâlnirilor de
practică neunitară organizate la nivelul curŃilor de apel cu reprezentanŃii Institutului NaŃional al Magistraturii şi ai Consiliului Superior
al Magistraturii; transmiterea către tribunale şi judecătorii pentru a fi distribuite tuturor judecătorilor; comunicarea practicii judiciare a
curŃii de apel către instanŃele din circumscripŃie; discutarea între judecătorii secŃiilor a dispoziŃiilor legale ce ar putea genera o practică neunitară; implementarea Hotărârii SecŃiei pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 148/2015 (mai sus menŃionată), printr-un ghid metodologic elaborat la nivelul unei curŃi de apel şi comunicat tuturor instanŃelor arondate.
Printre alte măsuri indicate de instanŃe se mai numără şi: organizarea unor conferinŃe comune în diferite domenii de drept, iniŃiativa formulării unor recursuri în interesul legii şi a sesizărilor pentru dezlegarea unor chestiuni de drept; actualizarea portalului cu
jurisprudenŃa relevantă şi asigurarea accesului informatizat direct la site-uri specializate de jurisprudenŃă, legislaŃie şi doctrină naŃională şi europeană; monitorizarea practicii propriei instanŃe; sesizarea instanŃelor de control judiciar cu problemele discutate la nivelul
secŃiilor; participarea judecătorilor la seminarii sau întâlniri organizate de Institutul NaŃional al Magistraturii; diseminarea aspectelor
de la diverse seminarii; comunicarea electronică a modificărilor legislative şi a deciziilor CurŃii ConstituŃionale şi ale Înaltei CurŃi de
CasaŃie şi JustiŃie, precum şi organizarea de întâlniri cu reprezentanŃi ai baroului de avocaŃi şi ai parchetului pentru dezbaterea problemelor legate de practica neunitară.
Parchetele au organizat, de asemenea, seminarii de formare continuă descentralizată şi dezbateri periodice asupra aspectelor
de practică neunitară, şedinŃe de analiză a soluŃiilor, precum şi alte întâlniri cu privire la aceste aspecte şi au procedat la identificarea
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practicii neunitare şi solicitarea dezlegării unor chestiuni de drept, precum şi la pregătirea profesională privind aplicarea unitară a
dispoziŃiilor penale şi procesual penale.
Alte măsuri adoptate au fost: cunoaşterea, analiza şi dezbaterea practicii de casare la nivelul curŃii de apel, redactarea unor sinteze de practică judiciară comunicate procurorilor din subordine, prelucrarea notelor de îndrumare, controale tematice vizând probleme de drept controversate în practică şi comunicarea rezultatelor verificărilor efectuate, comunicarea practicii judiciare a curŃii de
apel, crearea unui portal pentru diseminarea informaŃiilor destinate unificării practicii, asigurarea continuităŃii procurorului de şedinŃă
în activitatea judiciară, precum şi formularea de puncte de vedere pentru promovarea unor recursuri în interesul legii.
În afara recursurilor în interesul legii şi a deciziilor pronunŃate pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, o majoritate importantă
a instanŃelor a considerat că o mare eficienŃă în procesul de unificare a practicii judiciare revine organizării de către Institutul NaŃional
al Magistraturii, instanŃe sau alte instituŃii a unor seminarii sau întâlniri periodice ale judecătorilor pentru discutarea cazurilor de practică neunitară, precum şi reformării şi restructurării cadrului legislativ, în sensul simplificării şi asigurării coerenŃei acestuia.
De asemenea, instanŃele au apreciat ca având un rol important în procesul de unificare a jurisprudenŃei, deşi într-o mai mică măsură, discuŃiile informale purtate de judecători cu colegii sau pe forumurile informatice specializate şi conştientizarea de către judecători a importanŃei unificării practicii judiciare.
Nu lipsite de relevanŃă pentru domeniul analizat au fost considerate de către instanŃele judecătoreşti editarea de către curŃile de
apel şi de alte instanŃe a unor culegeri de jurisprudenŃă, asigurarea unei dotări corespunzătoare a instanŃelor cu lucrări de doctrină
sau publicaŃii periodice de specialitate şi publicarea hotărârilor în baze de date electronice de jurisprudenŃă.
Cât priveşte creşterea accesului magistraŃilor la jurisprudenŃa relevantă C.E.D.O./ C.J.U.E., creşterea calităŃii programelor de
formare iniŃială ale magistraŃilor şi o mai bună relaŃionare cu mediul academic, precum şi implicarea magistraŃilor în proiecte de cercetare în domeniul dreptului, acestea nu au fost menŃionate de nicio instanŃă ca având un rol important în procesul de unificare a
practicii judiciare.
Parchetele au apreciat în majoritate că organizarea de către Institutul NaŃional al Magistraturii, instanŃe, parchete sau alte instituŃii a unor seminarii sau întâlniri periodice ale judecătorilor/procurorilor pentru discutarea cazurilor de practică neunitară este cea mai
eficientă măsură de unificare a practicii judiciare, urmată de reformarea şi restructurarea cadrului legislativ, în sensul simplificării şi
asigurării coerenŃei acestuia şi de conştientizarea de către judecători/procurori a importanŃei unificării practicii judiciare.
Alte măsuri considerate eficiente în procesul de unificare a practicii judiciare sunt publicarea culegerilor de jurisprudenŃă editate
de curŃile de apel şi de alte instanŃe, publicarea hotărârilor în baze de date electronice de jurisprudenŃă şi asigurarea unei dotări
corespunzătoare cu lucrări de doctrină sau publicaŃii periodice de specialitate.
Creşterea accesului magistraŃilor la jurisprudenŃa relevantă CEDO/CJUE a fost desemnată de un număr mic de parchete ca
având un rol important în procesul de unificare a practicii, în timp ce creşterea calităŃii programelor de formare iniŃială ale magistraŃilor, discuŃiile informale purtate de judecători/procurori cu colegii sau pe forumurile informatice specializate, buna relaŃionare cu mediul academic, precum şi implicarea magistraŃilor în proiecte de cercetare în domeniul dreptului nu au fost considerate relevante
pentru aspectele analizate.
I.5.4. Soluţiile pronunţate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, motivele care au determinat adoptarea acestora şi impactul acestora asupra
sistemului judiciar
A. SoluŃiile pronunŃate în anul 2015 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
În anul 2015, numărul de plângeri individuale îndreptate împotriva României şi aflate pe rolul CurŃii în diverse etape judiciare, s-a
ridicat la 3350 (dintr-un total de 66.450), în condiŃiile în care Curtea a avut de gestionat şi plângerile nou introduse în anul 2015.
Astfel, România se situează pe locul 6 în cadrul statelor împotriva cărora se înregistrează cel mai mare număr de plângeri, după
Ucraina (cu 13.500 plângeri individuale), FederaŃia Rusă (9.000), Turcia (8.850), Italia (7.750) şi Ungaria (4.450).
În anul 2015, în cauze îndreptate împotriva României, CEDO a pronunŃat:
- 72 de hotărâri în care a constatat cel puŃin o încălcare a unui drept prevăzut de ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi
libertăŃilor fundamentale (în continuare ConvenŃia) sau de Protocoalele la aceasta,
- 5 hotărâri în care s-a pronunŃat exclusiv asupra satisfacŃiei echitabile,
- 2 hotărâri prin care a revizuit hotărâri ale sale anterioare,
- 5 hotărâri şi 52 de decizii în care a constatat că nu există o încălcare a unui drept prevăzut de ConvenŃie,
- 62 de decizii de radiere ca urmare a soluŃionării amiabile,
- 51 de decizii de radiere ca urmare a declaraŃiei unilaterale a Guvernului şi
- 36 de decizii de radiere ca urmare a constatării absenŃei interesului reclamantului de a menŃine cererea pe rolul CurŃii.
Prin aceste hotărâri şi decizii, Curtea a soluŃionat 675 de cauze împotriva României.
Este de subliniat că, dintre deciziile de radiere emise în urma soluŃionării amiabile sau declaraŃiei unilaterale a Guvernului, 87 de
decizii vizează 224 cauze în care se invocă durata nerezonabilă a procedurilor judiciare; astfel, prin aceste decizii, 116 cereri au fost
radiate urmare acordului amiabil şi 108 de cereri după formularea de către Guvern a declaraŃiei de recunoaştere a încălcării art. 6 şi
de angajament în sensul plăŃii unei sume de bani cu titlu de reparaŃie.
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JurisprudenŃa relevantă a CurŃii în cauzele împotriva României soluŃionate în anul 2015
a. Pe data de 13 ianuarie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Iustin Robertino Micu c. României. Cu privire la cererea reclamantului privind existenŃa tratamentelor inumane sau degradante pe parcursul audierii la DNA, raportat la starea de sănătate a reclamantului, Curtea a considerat că lipsa alimentaŃiei a dus la încălcarea art. 3. Curtea a constatat şi încălcarea art. 5 din
ConvenŃie, ca urmare a faptului că mandatul a fost emis fără respectarea dreptului intern – fără o citare prealabilă şi fără indicarea
motivelor care impuneau emiterea mandatului. Curtea a constatat că reclamantul nu a avut la dispoziŃie o cale de atac efectivă pentru a invoca încălcarea art. 3 şi 5.
b. Pe data de 3 februarie 2015 Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Apostu c. României, privind încălcarea articolului 8 din
ConvenŃie, din cauza scurgerii în presă a unor informaŃii din dosarul penal. Curtea a constatat că fragmentele menŃionate au fost
publicate înainte de trimiterea în judecată a reclamantului, că acestea conŃineau informaŃii de natură strict privată şi dădeau impresia
că a comis infracŃiunea şi că după publicarea acestora reclamantul nu a putut să se apere având în vedere că fondul cauzei nu era
în dezbatere. De asemenea, Curtea a arătat că „scurgerea” informaŃiilor nu a servit la desfăşurarea anchetei penale. Iar publicarea
acestora nu corespundea unei nevoi sociale imperioase. Curtea a concluzionat că statul nu a asigurat custodia informaŃiilor aflate în
posesia sa într-un mod de natură a proteja dreptul la viaŃă privată al reclamantului şi că acesta nu a avut la dispoziŃie nici mijloace
prin care să obŃină o reparaŃie după încălcarea drepturilor sale.
c. La data de 3 februarie 2015 a fost pronunŃată de către Curte hotărârea în cauza Pruteanu c. României, privind interceptarea convorbirilor dintre avocat şi client. Curtea a constatat că acestea au adus în mod incontestabil atingere secretului profesional,
care este fundamentul relaŃiei de încredere existentă între client şi avocat. Curtea a constatat de asemenea că reclamantul nu a
făcut obiectul autorizaŃiei de interceptare ca urmare a calităŃii de avocat sau a relaŃiei cu C.I. Cu toate acestea, atunci când conversaŃiile unei persoane sunt înregistrate şi ca urmare a faptului că sunt utilizate în cadrul unei cauze penale, persoana interesată trebuie să beneficieze de un ”control efectiv” pentru a putea contesta convorbirile telefonice interceptate în cauză. Curtea a constatat că
reclamantul nu avea, potrivit dreptului intern, calitatea de a interveni în nume propriu în procedura de certificare: reclamantul nu putea, prin urmare, să supună controlului legalitatea şi necesitatea interceptărilor, ca urmare a unor argumente proprii, şi nici să solicită
punerea în balanŃă a intereselor înfăptuirii justiŃiei cu dreptul său la respectul vieŃii private şi a corespondenŃei. Curtea a constatat,
prin urmare, încălcarea art. 8 din ConvenŃie.
d. Pe data de 10 februarie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Colac c. României privind încălcare articolului 6 din
ConvenŃie din cauza neaudierii directe a martorilor în faŃa instanŃelor penale. Curtea a reŃinut că un număr semnificativ de persoane
au refuzat să depună mărturie direct în faŃa instanŃelor. Curtea a observat de asemenea că declaraŃiilor acestor persoane din faza de
urmărire penală nu li s-a dat citire în faŃa instanŃei. În plus, martorii care au fost, totuşi, audiaŃi, au fost ascultaŃi în absenŃa reclamantului şi a avocatului său. Motivul pentru care instanŃele şi-au bazat hotărârile pe declaraŃii ale unor persoane ce nu au putut fi reaudiate a fost acela al imposibilităŃii aducerii lor. În acest sens, s-a constatat că instanŃele au făcut unele eforturi pentru reaudierea
persoanelor şi pentru aflarea domiciliului actual al acestora. În legătură cu trei dintre martori s-a stabilit ca aceştia părăsiseră Ńara.
Cu toate acestea, niciun demers de a stabili reşedinŃa acestora nu a fost realizat, prin proceduri şi mecanisme de asistenŃă judiciară
internaŃională. În ce priveşte pe martorul determinant IIC, acesta a fost prezent în instanŃă la un termen, când nu a putut fi audiat
deoarece nu erau prezenŃi inculpatul-reclamant şi avocatul acestuia. Acesta nu era însă un motiv suficient pentru ca instanŃele naŃionale să renunŃe la citarea în continuare a acestuia, cu atât mai mult cu cât inculpatul a invocat în mod repetat lipsa oportunităŃii de a
adresa întrebări martorilor şi, în mod special, acestui martor nemijlocit în instanŃă. În ce priveşte argumentul Guvernului potrivit căruia martorii erau intimidaŃi/intimidate de prezenŃa inculpatului dat fiind relaŃia pe care o avuseseră cu acesta, Curtea a arătat că instanŃele naŃionale nu au făcut niciun efort pentru a audia martorii respectivi prin mijloace care sa evite prezenta lor în instanŃă. Astfel,
Curtea a constatat încălcarea art. 6 alin. 1 şi 3, lit. d din ConvenŃie.
e. Pe data de 3 martie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza S.C. Asul de Aur – Aranyaszok S.R.L. şi Fodor
Barabas c. României în care reclamanŃii au invocat lipsa de imparŃialitate a judecătorului sindic în cadrul procedurii colective deschise împotriva persoanei juridice, precum şi neexaminarea cererii de înlocuire a administratorului judiciar. Analizând comportamentul judecătorului sindic pe parcursul desfăşurării procedurii, Curtea a constatat că niciun act întocmit în cauză nu dă naştere
concluziei că pe parcursul judecăŃii, judecătorul a avut o idee prestabilită cu privire la soluŃia ce urma să fie pronunŃată. Analizând
capătul de cerere privind înlocuirea administratorului judiciar, lipsa de acces la un tribunal în scopul solicitării înlocuirii administratorului judiciar, Curtea a arătat că, în anumite cazuri excepŃionale, de exemplu atunci când efectivitatea măsurii solicitate depinde de
rapiditatea procesului decizional, se poate dovedi imposibilă respectarea imediată a exigenŃelor prevăzute de articolul 6 din ConvenŃie. Acesta este şi cazul speŃei de faŃă, celeritatea fiind inerentă procedurii prevăzute de Legea nr.64/1995. În plus, Curtea a constatat că nu decizia eronată prin care judecătorul sindic respinsese ca inadmisibilă cererea de înlocuirea a administratorului judiciar
determinase intrarea în faliment a societăŃii reclamante, ci acumularea de datorii. Relativ la dimensiunea masei credale, Curtea a
constatat că societatea reclamantă avusese posibilitatea de a contesta în mod liber şi într-o manieră contradictorie creanŃele şi că nu
prezentase niciun plan de reorganizare. În lumina celor de mai sus, Curtea a constatat inexistenŃa în cauză a unei încălcări a ConvenŃiei.
f. Pe data de 24 martie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza ZaieŃ c. României în care reclamanta a contestat hotărârea instanŃelor naŃionale de anulare a adopŃiei. InstanŃele naŃionale au declarat adopŃia reclamantei nulă, constatând că nu fusese
îndeplinit scopul prevăzut în Codul familiei. Au hotărât că unicul scop al adopŃiei reclamantei fusese îndeplinirea intereselor patrimoniale ale mamei adoptive şi ale copilului adoptat şi că aceasta nu fusese destinată să îi asigure o viaŃă mai bună reclamantei. Re-
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clamanta a susŃinut că sora sa, cea care ceruse anularea adopŃiei, contesta această decizie întrucât nu dorea ca reclamanta să
dobândească jumătate din suprafaŃa de 10 hectare moştenite de cele două surori de la bunica lor. Curtea a reiterat că relaŃiile dintre
un părinte adoptiv şi un copil adoptat au, de regulă, aceeaşi natură ca şi relaŃiile de familie protejate de art. 8 din ConvenŃie. Anularea adopŃiei nu se doreşte a fi o măsură împotriva copilului adoptat şi nu poate fi interpretată în sensul dezmoştenirii unui copil adoptat după optsprezece ani de la decesul mamei sale adoptive şi după treizeci şi unu de ani de la pronunŃarea hotărârii de adopŃie. În
opinia CurŃii, constatările instanŃelor interne privind anularea adopŃiei reclamantei nu au fost susŃinute de motive relevante şi suficiente, care să justifice o astfel de ingerinŃă în viaŃa de familie a reclamantei. Argumentele prezentate în hotărârile instanŃelor sunt destul
de vagi şi nu oferă suficiente justificări pentru aplicarea de către instanŃe a unei măsuri atât de radicale în ceea ce priveşte drepturile
familiale ale reclamantei. Curtea a constatat încălcarea art. 8 din ConvenŃie şi a apreciat că încălcarea art. 1 din Protocolul 1 la ConvenŃie este o consecinŃă directă a procedurii ce a dat naştere încălcării art. 8 din ConvenŃie.
g. Pe data de 19 mai 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Anton c. României, în care reclamantul a invocat rele tratamente aplicate de către poliŃişti cu ocazia conducerii sale la sediul secŃiei de poliŃie şi lipsa unei anchete efective. Sub aspectul
material, Curtea a observat că pe data de 26 august 2010 reclamantul a fost examinat de un asistent medical, care a constatat mai
multe leziuni pe corpul reclamantului. Având în vedere că statul nu a oferit nicio explicaŃie plauzibilă cu privire la cauza leziunilor
constatate asupra corpului reclamantului la scurt timp după reŃinerea sa de către poliŃie şi înainte de plasarea sa în detenŃie, Curtea
a constatat încălcarea art. 3 sub aspect material. În ceea ce priveşte ancheta desfăşurată, sub aspectul imparŃialităŃii, Curtea a constatat că aceasta a fost mai întâi desfăşurată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti şi ulterior de către Parchetul de pe
lângă Tribunalul Bucureşti, de către procurori care, conform regulilor de procedură penală, lucrau în mod obişnuit cu serviciile administrative ale poliŃiei în care agenŃii urmăriŃi îşi exercitau funcŃiile. Această practică a făcut recent obiectul preocupărilor exprimate de
către Comisarul pentru drepturile omului din cadrul Consiliului Europei. Acesta a apreciat că este crucial ca România să stabilească
un mecanism independent şi eficient pentru analiza plângerilor formulate împotriva poliŃiei. Conform Comisarului pentru drepturile
omului un astfel de sistem impune absenŃa unei legături instituŃionale sau ierarhice între anchetator şi funcŃionarul vizat de plângere
iar independenŃa concretă trebuie să prevaleze în practică. FaŃă de acestea, Curtea a constatat încălcarea art. 3 sub aspect procedural.
h. Pe data de 23 iunie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Caraian c. României în care reclamantul a invocat încălcarea prezumŃiei de nevinovăŃie. Procurorul de caz a pronunŃat o soluŃie de scoatere de sub urmărire penală, reŃinând că deşi din
probele administrate a reieşit că reclamantul este vinovat de săvârşirea faptelor, în cauză s-a împlinit termenul de prescripŃie. Reclamantul a contestat soluŃia conform art. 2781 C.pr.pen. şi a solicitat judecătorului să desfiinŃeze soluŃia procurorului şi să reŃină
cauza spre judecare, în vederea achitării sale. Plângerea a fost respinsă de instanŃele naŃionale. Curtea a reŃinut că rezoluŃia procurorului prin care a dispus scoaterea de sub urmărire penală a reclamantului a fost formulată în termeni din care reiese că nu există
niciun dubiu cu privire la vinovăŃia acestuia, susŃinere care a fost preluată şi de instanŃele care au respins plângerea reclamantului
împotriva acestei soluŃii. Curtea a observat că procedura derulată în faŃa instanŃelor interne cu privire la această plângere nu a fost o
procedură penală obişnuită, astfel că nu se poate trage concluzia că scopul acesteia a fost acela de a dovedi vinovăŃia reclamantului
conform legii. În aceste condiŃii, Curtea a concluzionat că aprecierile parchetului şi cele ale instanŃelor cu privire la vinovăŃia reclamantului constituie o încălcare a dreptului acestuia la respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie.
i. Pe data de 23 iunie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Butnaru şi Bejan-Piser c. României în care reclamanta a
susŃinut încălcarea principiului non bis în idem. Astfel, persoana vătămată D.M.M. a formulat plângere prealabilă împotriva reclamantei pentru săvârşirea infracŃiunii de loviri sau alte violenŃe pe data de 2 iunie 2004. Pe 7 noiembrie 2005 reclamanta a fost achitată.
Parchetul a dispus trimiterea reclamantei în judecată pentru săvârşirea pe data de 2 iunie 2004 a infracŃiunii de tâlhărie, având ca
persoană vătămată pe D.M.M, reclamanta fiind condamnată pentru acuzaŃiile formulate. Curtea a constatat că în ambele proceduri,
reclamanta a fost acuzată de fapte de violenŃă îndreptate împotriva aceleaşi persoane vătămate, D.M.M., săvârşite pe aceeaşi dată,
2 iunie 2004. Chiar dacă reclamanta a fost acuzată de săvârşirea şi a altor fapte în cea de-a doua procedură, respectiv atingerea
adusă patrimoniului lui D.M.M., aceasta nu schimbă cu nimic concluzia că cele două proceduri coincideau cu privire la acŃiunile de
violenŃă. Prin urmare, Curtea a constatat încălcarea art. 4 din Protocolul 7 la ConvenŃie.
j. Pe data de 9 iulie 2015, Curtea a pronunŃat o decizie în cauza Gherghina c. României, în care a constatat că prin cererea
introdusă la 20 septembrie 2007, reclamantul Răzvan-Mihai Gherghina s-a plâns, în esenŃă, de faptul că, în calitate de persoană cu
dizabilităŃi care utilizează un scaun rulant, s-a aflat în imposibilitatea de a finaliza studiile universitare din cauza lipsei adaptării clădirilor universităŃilor la care s-a înscris succesiv, situate în municipiile Piteşti, respectiv Bucureşti. Invocând barierele de ordin fizic,
acesta s-a plâns şi în legătură cu imposibilitatea de a dezvolta contacte directe cu colegii săi sau cu cadrele didactice de la universitate, precum şi de faptul că nu i s-au oferit alternative viabile pentru continuarea educaŃiei sale. Marea Cameră a reafirmat importanŃa principiului subsidiarităŃii, subliniind că orice persoană care intenŃionează să sesizeze CEDO are obligaŃia de a epuiza în prealabil
căile de recurs pe care i le oferă sistemul juridic naŃional. În cauza de faŃă, s-a reŃinut că reclamantul avea la dispoziŃie mai multe căi
prevăzute de dreptul naŃional, fie de natură civilă, fie de natură administrativă, prin care ar fi putut obŃine, fie obligarea universităŃilor
de a se dota corespunzător pentru a face faŃă nevoilor persoanelor cu handicap, fie obligarea la despăgubiri pentru prejudiciul eventual produs prin neadaptarea centrelor universitare la nevoile sale, sau ar putut obŃine anularea deciziilor de exmatriculare din universităŃi. Marea Cameră a considerat că, în ciuda dubiilor pe care le-ar fi putut în mod rezonabil nutri cu privire la şansele de succes
ale unei acŃiuni judiciare la nivel intern, reclamantul ar fi trebuit să se adreseze instanŃelor naŃionale, pentru a le oferi acestora posibilitatea să îşi dezvolte jurisprudenŃa în materia protecŃiei drepturilor persoanelor cu handicap, ceea ce ar fi putut fi benefic pentru orice
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alt justiŃiabil care s-ar fi putut afla într-o situaŃie similară sau analogă. CEDO a considerat că argumentele invocate de reclamant
pentru a justifica omisiunea sa de a se adresa instanŃelor naŃionale nu sunt convingătoare. Pentru aceste motive, Marea Cameră a
respins cererea reclamantului, pentru neepuizarea căilor de recurs interne, făcând aplicarea art. 35 par. 1 şi 4 în fine din ConvenŃie.
k. Pe data de 16 iulie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Samoilă c. României. Curtea a constatat că reclamantul
este un pensionar care avea o creanŃă faŃă de o instituŃie de creditare în valoare de 7.630.345 ROL (lei vechi), instituŃie care a intrat
în faliment. Având în vedere numărul mare al creditorilor interesaŃi, aproximativ 60 000, lichidatorul, prin raportul de lichidare, a propus ca notificarea acestora să se facă nu individual, ci colectiv, prin publicitate (ziar, radio şi televiziune). Acest raport a fost autorizat
de Tribunalul Bucureşti (20 noiembrie 2001) şi pus în practică de lichidator. Pe 25 ianuarie 2002, reclamantul a trimis declaraŃia de
creanŃă, însoŃită de dovada corespunzătoare. Totodată, acesta a menŃionat că nu poate face plata taxei de timbru (300.000 ROL) la
acel moment şi cerea reŃinerea acestei sume din banii care urmau a-i fi restituiŃi. Conform anunŃurilor publicate pe 15, respectiv 17
aprilie 2002, cererile de înscriere în lista creditorilor nu erau luate în considerare dacă nu erau însoŃite de dovada achitării taxei de
timbru, ce trebuia plătită cel târziu până pe 19 aprilie 2002. La 28 mai 2002 Tribunalul Bucureşti a respins cererea reclamantului de
înscriere în lista creditorilor din cauza neachitării taxei de timbru, cu posibilitate de recurs în 15 zile de la comunicare, care s-a realizat prin afişarea hotărârii la sediul instanŃei. Fără a cunoaşte aceste informaŃii, reclamantul a plătit taxa de timbru la data de 24 iunie
2002 şi a trimis dovada plăŃii Tribunalului Bucureşti pe 12 februarie 2003. La 27 octombrie 2003 reclamantul a fost înştiinŃat în legătură cu anularea cererii sale, precum şi la faptul că dreptul său la recurs s-a prescris. La 4 decembrie 2003, reclamantul a trimis CurŃii de Apel Bucureşti o cerere prin care intenta recurs împotriva hotărârii din 28 mai 2002. Ca răspuns, cererea sa a fost anexată la
dosarul referitor la procedura de lichidare a societăŃii debitor, însă hotărârea definitivă a CurŃii de Apel nu făcea nicio referire la numele reclamantului în dispozitiv, cazul acestuia nefiind tratat nici pe fond. Curtea a considerat că astfel s-a adus atingere dreptului la
un proces echitabil, încălcându-se art. 6 alin. (1) din ConvenŃie.
l. Pe data de 21 iulie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza Neagoe c. României, în care a reŃinut că declaraŃiile purtătorului de cuvânt al instanŃei de recurs, pentru a informa presa cu privire la procedura în cauză, făcute înainte de pronunŃarea hotărârii în această cale de atac, deci înainte de stabilirea vinovăŃiei reclamantului prin hotărâre definitivă, au încălcat prezumŃia de
nevinovăŃie a reclamantului. Curtea a fost de acord cu argumentul Guvernului conform căruia numărul mare de victime şi daunele
materiale produse justificau interesul de a informa publicul cu privire la derularea procedurii. Cu toate acestea, Curtea a observat că
purtătoarea de cuvânt nu s-a limitat la a comunica informaŃii referitoare la etapele procedurii în cauză, ci a făcut aprecieri cu privire la
vinovăŃia reclamantului, indicând că, probabil, se va pronunŃa o hotărâre de condamnare. Curtea a fost de părere că declaraŃia în
litigiu incita publicul să creadă în vinovăŃia reclamantului, cu toate că instanŃa încă nu pronunŃase hotărârea sa. S-a constatat că,
deşi purtătoarea de cuvânt a folosit termeni care exprimau dubiul, precum ”este probabil” şi ”presupun”, sensul real al declaraŃiilor
acesteia nu a fost schimbat. Curtea a observat că, în virtutea rolului său oficial, purtătoarea de cuvânt era Ńinută să acŃioneze cu
respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie, a independenŃei justiŃiei, a imparŃialităŃii şi obiectivităŃii administrării justiŃiei. În plus, se remarcă faptul că aceasta a intervenit în public, în scopul de a informa presa, neacŃionând de manieră spontană, prin exprimarea unor
opinii personale. În consecinŃă, Curtea a apreciat că, faŃă de funcŃia sa şi de circumstanŃele speŃei, purtătoarea de cuvânt ar fi trebuit
să facă dovada unei prudenŃe şi rezerve sporite, în ceea ce priveşte alegerea cuvintelor, pentru a evita orice confuzie. Curtea a subliniat că faptul că reclamantul a fost în final condamnat nu înlătură dreptul său iniŃial de a beneficia de un proces echitabil şi de prezumŃia de nevinovăŃie până la stabilirea legală a vinovăŃiei sale. Articolul 6 § 2 se aplică întregii proceduri penale, independent de
modul de soluŃionare a cauzei penale.
m. Pe data de 22 septembrie 2015, Curtea a pronunŃat o hotărâre în cauza NiŃulescu c. României, în care reclamanta s-a
plâns cu privire la folosirea unor interceptări a căror autenticitate şi integritate nu a putut fi dovedită. După ce a reamintit jurisprudenŃa sa constantă referitor la lipsa independenŃei procurorilor din România, Curtea a arătat că atât prima instanŃă cât şi cea de apel au
considerat necesară realizarea unei expertize judiciare pentru analiza înregistrărilor. Deşi autenticitatea şi integritatea acestor înregistrări nu a putut fi stabilită de către un expert, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi-a întemeiat motivarea pe procesele-verbale de
redare ale acestor înregistrări. Curtea a avut în vedere de asemenea faptul că deşi primele două instanŃe au considerat că declaraŃiile lui R.C.A. sunt contradictorii, instanŃa supremă şi-a întemeiat hotărârea pe acestea deşi nu a audiat-o în mod nemijlocit pe R.C.A.
Totodată, Curtea a luat în considerare atitudinea pe care a avut-o R.C.A, care nu a dorit să colaboreze cu organele judiciare. FaŃă
de aceste elemente, analizând cauza în ansamblu, Curtea a considerat că reclamanta nu a beneficiat de un proces echitabil şi a
existat prin urmare o încălcare a art. 6 par. 1 din ConvenŃie.
n. Pe data de 25 august 2015 Curtea a pronunŃat decizia de inadmisibilitate în cauza Dor c. României în care Oficiul de Stat
pentru InvenŃii şi Mărci a refuzat înregistrarea unei mărci compuse dintr-un desen şi cuvântul „Crucifix”, invocând art. 5 alin. 1 lit. i din
Legea nr. 84/1998 întrucât marca respectivă conŃinea un desen de un simbolism puternic şi în egală măsură religios, ceea ce contravine art. 3 par. 2 din Directiva nr. 84/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1998. Curtea de apel Bucureşti a respins contestaŃia
formulată de către reclamant, stabilind că un consumator mediu ar fi perceput cu prioritate caracterul religios al mărcii iar acesta ar
putea să creadă că există o legătură între Biserică şi titularul mărcii care acordă serviciile juridice. Cu privire la calificarea plângerii
reclamantului, Curtea a constatat, cu titlu preliminar, că aceasta nu vizează manifestarea libertăŃii de gândire, a conştiinŃei sau a
religiei reclamantului, ci utilizarea comercială a unei mărci. În acest sens, Curtea a reamintit că publicitatea constituie un mijloc prin
care cetăŃeanul poate cunoaşte caracteristicile serviciilor şi bunurilor care îi sunt oferite. Curtea a observat că ingerinŃa în libertatea
de exprimare a reclamantului este prevăzută de lege şi urmăreşte un scop legitim, respectiv protejarea societăŃii împotriva practicilor
comerciale înşelătoare şi respectarea dreptului consumatorului. Analizând necesitatea ingerinŃei într-o societate democratică, Curtea
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a constatat că reclamantul nu a invocat nicio legătură între serviciile preponderent juridice pe care înŃelegea să le presteze societăŃii
sub marca aflată în litigiu şi simbolul de natură religioasă a crucifixului. În aceste circumstanŃe, Curtea nu a văzut niciun motiv pentru
a considera că judecătorii naŃionali au depăşit marja de apreciere atunci când au considerat că există un risc de înşelare a publicului
larg. Totodată, Curtea a observat că reclamantul nu a invocat niciun element legat de consecinŃele produse de refuzul înregistrării
mărcii asupra situaŃiei sale personale sau financiare.
o. Pe data de 22 septembrie 2015, Curtea a pronunŃat o decizia de inadmisibilitate în cauza Borcea c. României, în care reclamantul a invocat mai multe aspecte privind inechitatea procedurii şi legalitatea pedepsei aplicate în cauză. În ceea ce priveşte
modalitatea de aplicare a legilor succesive privind prescripŃia răspunderii penale, Curtea a admis că atingerea unui consens jurisprudenŃial este un proces care poate dura şi existenŃa unei divergenŃe poate fi tolerată atât timp cât ordinea juridică internă are capacitatea de a o soluŃiona. În cauza de faŃă, cele mai înalte jurisdicŃii naŃionale au soluŃionat această divergenŃă, aliniindu-şi opiniile
asupra problematicii aplicării legilor penale succesive. Într-adevăr, prin decizia sa imperativă şi general obligatorie din 6 noiembrie
2014, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a stabilit că interpretarea art. 5 NCP trebuie să fie realizată în sensul indicat de către Curtea
ConstituŃională. Curtea a observat de asemenea că soluŃia pronunŃată în cauza de faŃă este similară cu decizia adoptată de către
Curtea ConstituŃională precum şi cu jurisprudenŃa actuală a instanŃei supreme.
p. Pe data de 21 aprilie 2015, Curtea a pronunŃat o decizie de inadmisibilitate în cauza Tucaliuc c. României, în care reclamantul a fost condamnat iniŃial la 7 ani închisoare pentru infracŃiuni de corupŃie. Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în decizia sa,
soluŃionând recursul, reŃinuse că a existat o încălcare a dreptului la soluŃionarea cauzei într-un termen rezonabil (10 ani şi 3 luni) şi,
în considerarea acestui fapt, a redus pedepsele aplicate, a stabilit o pedeapsă rezultantă de 3 ani cu suspendarea sub supraveghere
pe un termen de încercare de 8 ani. A existat astfel o recunoaştere expresă a încălcării şi a fost acordată o reparaŃie suficientă şi
prin urmare reclamantul nu mai are calitatea de victimă.
De asemenea, Curtea a mai pronunŃat hotărâri analizând activitatea agenŃilor provocatori în cauzele Opriş c. României, Toran şi
Schymik c. României, Ciprian VlăduŃ Pop şi Ioan Florin Pop c. României. Totodată, Curtea a pronunŃat mai multe hotărâri analizând
obligaŃia organelor de urmărire penală de a desfăşura o anchetă efectivă în cauzele Melnichuk şi alŃii c. României, Alexandrescu şi
alŃii c. României, Cătălina Filip c. României, Alecu şi alŃii c. României (legate de evenimente din decembrie 1989); Ciorcan şi alŃii c.
României, Şerban Marinescu c. României, Miclea c. României, Poede c. României, Samachişă c. României, Doiciu c. României,
Vereş c. României, Milena Felicia Dumitrescu c. României, Chinez c. României, Ion Bălăşoiu c. României, Andrişcă c. României
(privind relele tratamente aplicate de ofiŃeri de poliŃie).
Procedurile execuŃionale din faŃa Comitetului Miniştrilor în cauzele cu relevanŃă pentru sistemul judiciar
În anul 2015, Agentul Guvernamental a elaborat, în urma consultărilor constante cu autorităŃile interne, planuri23 şi bilanŃuri de
acŃiune24 într-un număr important de cauze/grupuri de cauze cu relevanŃă pentru sistemul judiciar.
Între cele mai importante din acestea, amintim planurile de acŃiune privind:
- grupul AsociaŃia 21 Decembrie 1989 (inefectivitatea anchetelor penale privind evenimentele revoluŃionare şi postrevoluŃionare),
- grupul Străin (privind restituirea proprietăŃilor naŃionalizate),
- grupul Ruianu (neexecutarea hotărârilor pronunŃate împotriva unor debitori privaŃi),
- grupul Trufin (inefectivitatea anchetelor penale privind diverse infracŃiuni care au condus la moartea victimelor),
- grupul Bragadireanu (privind condiŃiile de detenŃie),
- grupul Soare (privind utilizarea neadecvată a armelor de foc de către agenŃii statului şi inefectivitatea anchetelor penale având
acest obiect),
- grupul Monory (aplicarea de către instanŃele naŃionale a ConvenŃiei de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaŃionale
de copii),
- grupul Moldovan (discriminarea populaŃiei rome, inclusiv de către instanŃele naŃionale),
- cauza Centrul de Resurse Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu (asigurarea pentru persoanele cu dizabilităŃi mentale aflate în situaŃii de vulnerabilitate extremă a unei reprezentări eficiente şi independente, astfel încât să se poată plânge în faŃa instanŃelor naŃionale ori a unei autorităŃi interne independente cu privire la încălcarea drepturilor lor),
- cauzele Beraru şi Cutean (nerespectarea principiului nemijlocirii, potrivit căruia într-o cauză penală hotărârea trebuie pronunŃată de judecătorii care au fost prezenŃi în momentul administrării probelor),
- cauzele Eugenia Lazăr şi Baldovin (lipsa unei anchete efective în cazul unei culpe medicale),
- cauza Căşuneanu (scurgerile de informaŃii din dosarele de urmărire penală),
- cauza Lungu şi alŃii (nerespectarea principiului securităŃii raporturilor juridice pe motiv că instanŃa penală a repus în discuŃie autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri definitive pronunŃată în materia contenciosului fiscal).
De asemenea, menŃionăm bilanŃurile de acŃiune privind:
- grupul Al-Agha (detenŃia nelegală a cetăŃenilor străini în vederea expulzării acestora şi absenŃa dreptului de acces efectiv la un
tribunal care să examineze aspectele ridicate de nelegalitatea detenŃiei),

Printr-un plan de acŃiune, Comitetul Miniştrilor este informat cu privire la măsurile individuale şi generale care au fost deja luate de către autorităŃile interne, precum
şi măsurile pe care acestea intenŃionează să le ia în viitor.
24 Printr-un bilanŃ de acŃiune, se prezintă Comitetului Miniştrilor şi se evaluează măsurile individuale şi generale care au fost luate de către autorităŃile interne,
solicitându-se închiderea supravegherii executării cauzei sau grupului de cauze.
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- grupul Ieremeiov nr. 1 (privind libertatea de exprimare a reclamanŃilor, condamnaŃi penal sau administrativ şi/sau obligaŃi la plata de despăgubiri civile pentru opiniile lor asupra unor chestiuni de interes public),
- grupul Predică (relele tratamente sau decesul persoanelor aflate în custodia penitenciarelor şi inefectivitatea anchetelor penale
având acest obiect),
- grupul Pantea (relele tratamente aplicate persoanelor aflate în custodia penitenciarelor de către co-deŃinuŃi şi omisiunea personalului penitenciar de lua măsurile necesare pentru protejarea integrităŃii fizice a acestora şi inefectivitatea anchetelor penale având
acest obiect),
- cauza Dumitru Popescu nr. 2 (absenŃa garanŃiilor judiciare privind interceptarea conversaŃiilor telefonice de către Serviciul Român de InformaŃii în baza Legii nr. 51/1991 privind siguranŃa naŃională),
- cauzele Kalanyos şi Gergely, Tănase şi alŃii (discriminarea populaŃiei rome, inclusiv de către instanŃele naŃionale),
- cauza Ignaccolo-Zenide (executarea hotărârilor judecătoreşti care dispun returnarea copiilor în baza ConvenŃiei de la Haga privind aspectele civile ale răpirii internaŃionale de copii),
- cauza Mihai Moldoveanu (condamnarea reclamantului în absenŃa audierii acestuia şi a readministrării probei cu martori),
- cauza Iulian Popescu (refuzul instanŃei naŃionale de a furniza reclamantului, persoană aflată în detenŃie, copii ale unor documente aflate în dosar, în scopul de a le transmite către CEDO),
- cauza Toma (încălcarea dreptului la viaŃă privată, având în vederea publicarea fotografiilor reclamantului în cadrul secŃiei de
poliŃie),
- cauza Kilyen (percheziŃia realizată la domiciliul reclamantului, în absenŃa atât a unui mandat de percheziŃie, cât şi a consimŃământului reclamantului),
- cauza Parohia greco-catolică Sâmbăta-Bihor (refuzul instanŃei naŃionale de a statua asupra cererii reclamantei privind revendicarea unui lăcaş de cult, invocând competenŃa exclusivă a comisiilor mixte constituite din reprezentanŃi ai greco-catolicilor şi ortodocşilor)
- cauza Fodor (condamnarea reclamantului pe baza unei constatări vădit eronate a instanŃelor naŃionale privind faptul că reclamantul nu ar fi contestat concluziile unei expertize medico-legale).
În anul 2015, prin 42 rezoluŃii finale, Comitetul Miniştrilor a constatat îndeplinirea de către autorităŃile naŃionale a măsurilor pentru
executarea hotărârilor CurŃii şi a decis în consecinŃă închiderea supravegherii executării pentru 123 de cauze. Dintre cele mai importante menŃionăm:
- grupul Beian (privind încălcarea principiului securităŃii raporturilor juridice ca urmare a practicii neunitare a instanŃelor judecătoreşti)
- grupul Ieremeiov nr. 1,
- cauzele Kalanyos şi Gergely, Tănase şi alŃii,
- cauza Ignaccolo-Zenide,
- cauza Mihai Moldoveanu,
- cauza Toma,
- cauza Iulian Popescu,
- cauza Fodor,
- cauza Parohia greco-catolică Sâmbăta-Bihor,
- cauza Kilyen.
B. SoluŃiile pronunŃate în anul 2015 de Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene
În privinŃa cererilor având ca obiect pronunŃarea unor hotărâri preliminare, reglementate de art. 267 din Tratatul de funcŃionare a
Uniunii Europene (denumit în continuare TFUE), precizăm că în cursul anului 2015, CJUE s-a pronunŃat prin hotărâri sau ordonanŃe
în 15 astfel de cereri, o prezentare succintă a acestora, precum şi a motivării şi soluŃiei instanŃei UE fiind prezentată mai jos:
Prin Hotărârea CJUE în cauzele conexate C-401/13 şi C-432/13, Balazs, Curtea a stabilit că: “articolul 7 alineatul (2) litera (c) din
Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii
salariaŃi, cu lucrătorii care desfăşoară activităŃi independente şi cu membrii familiilor acestora care se deplasează în cadrul ComunităŃii,
în versiunea modificată şi actualizată prin Regulamentul (CE) nr. 118/97 al Consiliului din 2 decembrie 1996, astfel cum a fost modificat
prin Regulamentul (CE) nr. 1992/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006, trebuie interpretat în sensul că
un acord bilateral privind prestaŃiile de securitate socială ale resortisanŃilor unuia dintre statele semnatare care au avut calitatea de refugiaŃi politici pe teritoriul celuilalt stat semnatar, încheiat la o dată la care unul dintre cele două state semnatare nu aderase încă la Uniune
şi care nu figurează în anexa III la acest regulament, nu rămâne aplicabil situaŃiei unor refugiaŃi politici repatriaŃi în statul lor de origine
înainte de încheierea acordului bilateral şi de intrarea în vigoare a regulamentului menŃionat”.
Prin Hotărârea în cauza C-143/13, Matei, Curtea a declarat că: „Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului
din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că, în împrejurări
precum cele în discuŃie în litigiul principal, termenii „obiectul [principal al] contractului” şi „caracterul adecvat al preŃului sau remuneraŃiei, pe de o parte, faŃă de serviciile sau de bunurile furnizate în schimbul acestora, pe de altă parte,” nu acoperă, în principiu, tipuri
de clauze care figurează în contracte de credit încheiate între un vânzător sau furnizor şi consumatori, precum cele în discuŃie în
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litigiul principal, care, pe de o parte, permit, în anumite condiŃii, creditorului să modifice în mod unilateral rata dobânzii şi, pe de altă
parte, prevăd un „comision de risc” perceput de acesta. Revine însă instanŃei de trimitere sarcina să verifice această calificare a
clauzelor contractuale menŃionate având în vedere natura, economia generală şi stipulaŃiile contractelor vizate, precum şi contextul
juridic şi factual în care se înscriu acestea.”
Prin Hotărârea CJUE în cauza C-76/14, Manea Curtea a declarat că articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul: că nu se
opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru şi autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei transcrieri în acelaşi stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă; de asemenea, că se opune ca statul membru respectiv să scutească de
această taxă autovehiculele deja înmatriculate pentru care a fost plătită o taxă în vigoare anterior declarată incompatibilă cu dreptul
Uniunii.
Prin Hotărârea CJUE în cauza C-262/14, SCMD, Curtea a stabilit că articolul 2 alineatul (2) şi articolul 3 alineatul (1) nu se aplică unei legislaŃii naŃionale precum cea în discuŃie în litigiul principal, care impune încetarea de drept a raporturilor de muncă sau a
raporturilor de serviciu ale angajaŃilor din sectorul public care beneficiază de o pensie mai mare decât salariul brut şi care nu au optat pentru continuarea acestor raporturi de muncă sau a acestor raporturi de serviciu într-un anumit termen.
Prin Hotărârea CJUE în cauza C-183/14, Salomie şi Oltean, Curtea a declarat că:
„1) Principiile securităŃii juridice şi protecŃiei încrederii legitime nu se opun, în împrejurări precum cele din litigiul principal, ca o
administraŃie fiscală naŃională să decidă, în urma unui control fiscal, să supună anumite operaŃiuni taxei pe valoarea adăugată şi să
impună plata unor majorări, cu condiŃia ca această decizie să se întemeieze pe reguli clare şi precise, iar practica acestei administraŃii să nu fi fost de natură să creeze în percepŃia unui operator economic prudent şi avizat o încredere rezonabilă în neaplicarea acestei taxe unor astfel de operaŃiuni, aspect a cărui verificare este de competenŃa instanŃei de trimitere. Majorările aplicate în astfel de
împrejurări trebuie să respecte principiul proporŃionalităŃii.
2) Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată se opune, în
împrejurări precum cele în discuŃie în litigiul principal, unei reglementări naŃionale în temeiul căreia dreptul de deducere a taxei pe
valoarea adăugată datorate sau achitate în amonte pentru bunuri şi servicii utilizate în cadrul operaŃiunilor taxate îi este refuzat persoanei impozabile, care trebuie în schimb să achite taxa pe care ar fi trebuit să o perceapă, pentru simplul motiv că nu era înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată atunci când a efectuat aceste operaŃiuni, şi aceasta atât timp cât nu este înregistrată în
mod legal în scopuri de taxă pe valoarea adăugată şi nu a fost depus decontul taxei datorate.”
Hotărârea CJUE în cauza C-144/14, Tomoiagă, Curtea a declarat că:
1) Articolul 273 primul paragraf din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe
valoarea adăugată, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE a Consiliului din 22 decembrie 2009, nu impune statelor
membre identificarea din oficiu a unei persoane impozabile în scopul perceperii taxei pe valoarea adăugată doar pe baza altor declaraŃii fiscale decât cele referitoare la această taxă, nici chiar atunci când ele ar fi permis să se constate depăşirea de către respectiva
persoană impozabilă a plafonului de scutire de taxa menŃionată.
2) Principiile securităŃii juridice şi protecŃiei încrederii legitime nu se opun ca o administraŃie fiscală să decidă ca serviciile de medicină veterinară să fie supuse taxei pe valoarea adăugată în împrejurări precum cele din litigiul principal, în condiŃiile în care această decizie se întemeiază pe norme clare, iar practica respectivei administraŃii nu a fost de natură să creeze în percepŃia unui operator
economic prudent şi avizat o încredere rezonabilă în neaplicarea acestei taxe la astfel de servicii, aspect care trebuie verificat de
instanŃa de trimitere.
Hotărârea CJUE în cauza C-278/14, Enterprise Focused Solutions, Curtea a declarat că articolul 23 alineatul (8) din Directiva
2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziŃii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1251/2011 al Comisiei
din 30 noiembrie 2011, nu este aplicabil unui contract de achiziŃii publice a cărui valoare nu atinge pragul de aplicabilitate prevăzut
de această directivă. În cadrul unui contract de achiziŃii publice care nu intră sub incidenŃa directivei menŃionate, dar care prezintă un
interes transfrontalier cert, aspect a cărui verificare este de competenŃa instanŃei de trimitere, normele fundamentale şi principiile
generale ale Tratatului FUE, în special principiile egalităŃii de tratament şi nediscriminării, precum şi obligaŃia de transparenŃă care
rezultă din acestea trebuie interpretate în sensul că autoritatea contractantă nu poate respinge o ofertă care îndeplineşte cerinŃele
anunŃului de participare pe baza unor motive care nu sunt prevăzute în anunŃul menŃionat.
Hotărârea CJUE în cauza C-172/14, ING Pensii, Curtea a statuat că articolul 101 alineatul (1) TFUE trebuie interpretat în sensul că “acorduri de împărŃire a clienŃilor precum cele încheiate între fonduri de pensii private în cauza principală constituie o înŃelegere care are un obiect anticoncurenŃial, fără ca numărul de clienŃi vizaŃi de aceste acorduri să poată fi relevant în scopul aprecierii
condiŃiei referitoare la restrângerea concurenŃei în cadrul pieŃei interne.
Hotărârea CJUE în cauza C-110/14, Costea, Curtea a statuat că articolul 2 litera (b) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o persoană fizică ce
exercită profesia de avocat şi încheie un contract de credit cu o bancă, fără ca scopul creditului să fie precizat în acest contract,
poate fi considerată „consumator”, în sensul acestei dispoziŃii, atunci când contractul menŃionat nu este legat de activitatea profesională a acestui avocat. Împrejurarea că creanŃa născută din acelaşi contract este garantată printr-o garanŃie ipotecară contractată de
această persoană în calitate de reprezentant al cabinetului său de avocat şi având ca obiect bunuri destinate exercitării activităŃii
profesionale a persoanei respective, precum un imobil care aparŃine acestui cabinet, nu este relevantă în această privinŃă.”
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Hotărârea CJUE în cauza C-201/14, Bara, Curtea a statuat că articolele 10, 11 şi 13 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecŃia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaŃie a acestor date trebuie interpretate în sensul că se opun unor măsuri naŃionale precum cele în discuŃie în
litigiul principal, care permit unei autorităŃi a administraŃiei publice a unui stat membru să transmită date personale unei alte autorităŃi
a administraŃiei publice şi prelucrarea lor ulterioară, fără ca persoanele vizate să fi fost informate despre această transmitere sau
despre această prelucrare.
Hotărârea CJUE în cauza C-69/14, Târşia, Curtea a stabilit că dreptul Uniunii, în special principiile echivalenŃei şi efectivităŃii,
trebuie interpretat în sensul că nu se opune, în împrejurări precum cele din litigiul principal, ca o instanŃă naŃională să nu aibă posibilitatea de a revizui o hotărâre judecătorească definitivă pronunŃată în cadrul unei acŃiuni de natură civilă, în cazul în care această
hotărâre se dovedeşte a fi incompatibilă cu o interpretare a dreptului Uniunii reŃinută de Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene ulterior
datei la care hotărârea menŃionată a rămas definitivă, chiar dacă o astfel de posibilitate există în ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti definitive.
Hotărârea CJUE în cauza C-348/14, Bucura, Curtea a statuat că Directiva 93/13 trebuie interpretată în sensul că o instanŃă naŃională are obligaŃia de lua în considerare ansamblul circumstanŃelor care însoŃesc încheierea contractului, atunci când aceasta
apreciază caracterul abuziv al clauzelor unui contract. Această obligaŃie presupune verificarea de către judecătorul naŃional a comunicării către consumator a tuturor elementelor esenŃiale privind întinderea obligaŃiei sale şi care îi permit acestuia să evalueze, printre
altele, costul total al împrumutului său. În acest scop, clauzele contractului trebuie să fie redactate „în mod clar şi inteligibil astfel
încât să îi permită unui consumator mediu, şi anume un consumator normal informat şi suficient de atent şi de avizat, să evalueze un
astfel de cost.
I.5.5. Pregătirea profesională a judecătorilor, procurorilor, magistraţilor asistenţi şi a personalului
auxiliar. Contribuţia Institutului Naţional al Magistraturii la reţele internaţionale de formare judiciară
A. Programele de formare iniŃială
Pe parcursul anului 2015 formarea profesională a auditorilor de justiŃie din anii I şi II de studiu admişi în sesiunile concursurilor
de admitere la I.N.M. din 2013 şi 2014 s-a desfăşurat conform programelor de formare iniŃială aprobate de C.S.M., astfel:
• Programul de formare iniŃială pentru anul I şi Programul de stagiu pentru anul al II-lea 2014 – 2015 (aprobate prin Hotărârea
Plenului C.S.M. nr. 817/03.07.2014, completată prin Hotărârile Plenului C.S.M. nr. 1389/11.12.2014 şi nr. 237/10.03.2015);
• Programul de stagiu pentru anul al II-lea, 2015 – 2016 (aprobat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 670/22.06.2015).
Pe parcursul anului 2014 – 2015 au fost formaŃi 201 auditori de justiŃie în anul al II-lea şi 158 auditori de justiŃie în anul I. Aceştia
din urmă parcurg, începând cu data de 1 septembrie 2015, cel de al II-lea an de formare.
Numărul locurilor de auditori de justiŃie scoase la concursul de admitere la I.N.M., sesiunea iunie – octombrie 2015, a fost de 140
(din care 70 de locuri pentru judecători şi 70 de locuri pentru procurori). Aceştia vor debuta programul de formare iniŃială, conform
Hotărârii Plenului C.S.M. nr. 670/22.06.2015, la data de 4 ianuarie 2016.
• Programul de formare iniŃială pentru anul I (2014 – 2015), desfăşurat în perioada 13 octombrie 2014 – 17 iulie 2015, şi-a
consolidat structura modulară, fiind concepute trei module în cadrul cărora au fost abordate disciplinele transversale, menŃinându-se
caracterul integrat al acestora.
• Programul de stagiu al auditorilor de justiŃie din anul al II-lea (2014 – 2015) a menŃinut structura programului de stagiu
din anul 2013 – 2014, accentul fiind pus pe formarea în domeniul codurilor legislative, mai ales în ceea priveşte aspectele controversate cu privire la interpretarea şi aplicarea acestora.
• Astfel cum a fost menŃionat anterior, Programul de formare iniŃială pentru anul I de studiu aferent promoŃiei de auditori
de justiŃie 2015 – 2017 va debuta la data de 4 ianuarie 2016, potrivit Hotărârii Plenului C.S.M. nr. 670/22.06.2015. Începerea anului
I în luna ianuarie, faŃă de anii anteriori (în octombrie), a fost concepută ca soluŃie optimă de calendar, în considerarea următoarelor
avantaje:
1. de natură practică:
- finalizarea, până la momentul debutului anului de formare, a tuturor procedurilor aferente validării rezultatelor concursului de
admitere la I.N.M;
- soluŃionarea, de către candidaŃii admişi, a tuturor aspectelor administrative în intervalul de timp cuprins între momentul validării rezultatelor concursului de admitere la I.N.M. şi începerea efectivă a programului de formare;
2. privind eficienŃa formării:
- inserarea unui număr suplimentar de săptămâni de formare;
- alocarea unui număr considerabil mai mare de ore de formare pentru stagii şi activităŃi practice.
Elementele de noutate faŃă de anul I de formare anterior sunt, în principal, următoarele:
- creşterea duratei stagiului în cadrul instanŃelor şi parchetelor de la 3 la 6 săptămâni şi desfăşurarea acestuia în două etape;
- alocarea unui număr de 4 săptămâni unor activităŃi cu caracter exclusiv practic;
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- obligativitatea parcurgerii stagiilor în cadrul altor instituŃii;
- extinderea numărului de săptămâni alocat Modulului III la 4, faŃă de 3 săptămâni, alocate în anul de formare anterior;
- inserarea în programa disciplinelor fundamentale a unor elemente de case management şi de scriere juridică;
- includerea în programul de formare a unei conferinŃe de Medicină legală, în scopul completării şi corelării unor aspecte specifice discutate în cadrul seminariilor disciplinelor fundamentale.
• În ceea ce priveşte Programul de formare iniŃială pentru anul al II-lea (2015 - 2016), acesta prezintă următoarele modificări faŃă de programul aplicabil în anul anterior:
- includerea în programul de formare aferent acestui an a stagiului în cadrul formelor de exercitare a profesiei de avocat;
- împărŃirea modulului în două etape distincte;
- includerea unui stagiu obligatoriu cu o durată de două săptămâni în cadrul tribunalelor şi al curŃilor de apel – pentru auditorii
de justiŃie viitori judecători;
- includerea unui stagiu obligatoriu cu o durată de două săptămâni în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale – pentru auditorii de justiŃie viitori procurori;
- obligativitatea parcurgerii unor stagii în cadrul altor instituŃii;
- monitorizarea stagiului pe parcursul întregului an de formare. Spre deosebire de anii de formare anteriori, în care monitorizarea s-a derulat într-un interval de timp determinat, programul de monitorizare aferent anului 2015 – 2016 urmează a se desfăşura pe
parcursul întregului an de formare, fiind conceput ca un proces continuu;
- modificarea structurii caietului de practică şi eliminarea din cuprinsul programului de stagiu a tematicii recomandate.
Examenul de absolvire:
• Prin Hotărârea nr. 158/19.02.2015, Plenul C.S.M. a aprobat tematica şi bibliografia, modalitatea de examinare şi calendarul
examenului de absolvire a I.N.M., sesiunea mai – iunie 2015. Datele examenului de absolvire au fost următoarele: 11 mai – proba
scrisă la drept civil şi drept procesual civil; 13 mai – proba scrisă la drept penal şi drept procesual penal; 15 mai – proba scrisă la
organizare judiciară.
• La data de 19 iunie 2015 a avut loc ceremonia de absolvire a I.N.M. şi repartiŃia celor 200 de absolvenŃi (din care 101 judecători şi 99 procurori) ai promoŃiei de auditori de justiŃie 2013 – 2015 „George Antoniu” pe posturile de judecător, respectiv procuror
stagiar.
• Numirea acestora în funcŃia de judecător/procuror stagiar s-a realizat prin Hotărârea Plenului C.S.M. nr. 694/22 iunie 2015,
începând cu data de 1 iulie 2015.
B. Formarea continuă a magistraŃilor în anul 2015
Prin Hotărârea Plenului CSM nr. 83/26.01.2015 a fost aprobat Programul de formare continuă a judecătorilor şi procurorilor pentru anul 2015 ale cărui principale obiective au vizat:
• Pregătirea magistraŃilor în privinŃa modificărilor legislative majore din sistemul legal românesc aduse de intrarea în vigoare a
noilor coduri civil, penal, de procedură civilă şi de procedură penală şi a altor modificări legislative importante;
• Unificarea practicii judiciare în cadrul formării specializate a magistraŃilor, fiind avute în vedere domenii ca: drept civil şi procesual civil, drept penal şi procesual penal, insolvenŃă, dreptul societăŃilor comerciale, drept administrativ şi financiar fiscal, dreptul
muncii, dreptul asigurărilor sociale, justiŃie pentru minori, dreptul mediului, dreptul concurenŃei, piaŃa de capital. Un element de noutate, l-a constituit faptul că în cursul anului 2015 numărul întâlnirilor de lucru ale reprezentanŃilor C.S.M. cu preşedinŃii secŃiilor specializate din cadrul curŃilor de apel (civilă, penală, contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale) a crescut
la opt. La aceste întâlniri au fost invitaŃi să participe şi preşedinŃii secŃiilor Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Scopul acestor întâlniri îl
constituie identificarea şi dezbaterea aspectelor soluŃionate diferit în cadrul instanŃelor în materie civilă, a litigiilor cu profesionişti şi
insolvenŃă, în materie penală, respectiv în materia contenciosului administrativ şi fiscal şi a conflictelor de muncă şi asigurărilor sociale. În plus a avut loc şi o întâlnire a procurorilor şefi de secŃie urmărire penală de la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie şi al parchetelor de pe lângă tribunale cu scop de unificare a practicii judiciare.
• Pregătirea magistraŃilor în domeniul dreptului european: drept UE, CEDO, cooperare judiciară internaŃională în materie civilă şi
penală. Întărirea cooperării europene şi regionale;
• Asigurarea pregătirii judecătorilor şi procurorilor admişi în magistratură în condiŃiile art. 33 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor;
• Formarea judecătorilor în vederea dobândirii celei de-a doua specializări;
• Dezvoltarea abilităŃilor non-juridice specifice profesiei de magistrat prin crearea unei punŃi de comunicare eficiente între magistraŃi şi societate. Implicarea judecătorilor şi procurorilor în dezvoltarea politicilor publice în justiŃie.
ActivităŃi derulate în cadrul componentei de formare continuă:
• În anul 2015 I.N.M a organizat un număr de 269 seminarii de formare continuă, la care s-au înregistrat un număr de 6.232 de
participări din partea judecătorilor, procurorilor, a personalului de specialitate juridică asimilat magistraŃilor şi magistraŃilor asistenŃi
(participări efective). Un număr de 4.553 de magistraŃi au participat la seminarii (diferenŃa între numărul de participanŃi şi numărul de
participări efective se datorează faptului că unii magistraŃi au participat la acŃiuni de formare de mai multe ori în cursul anului 2015).
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• La aceste activităŃi de formare se adaugă 27 de cursuri e-learning finalizate în cursul anului 2015, în materia noului Cod civil,
a noului Cod de procedură civilă, a noului Cod penal şi a noului Cod de procedură penală, la care au participat (în varianta coordonată de un formator I.N.M.) 99 de magistraŃi, cu un total de 688 participări (fiecare magistrat a optat, în medie, pentru 6 - 7 cursuri elearning).

• În ceea ce priveşte numărul participărilor la acŃiunile de formare continuă, evoluŃia în timp a acestora poate fi ilustrată astfel:

Astfel, se constată că în 2015 I.N.M. a format 64% din numărul magistraŃilor din sistem (procent obŃinut prin raportarea numărului de 4.553 participanŃi la seminariile de formare continuă la numărul de 7.023 judecători şi procurori din sistem25).

25

Cifre indicate în Raportul privind starea justiției pentru anul 2014.
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Dintre cei 6.920 magistraŃi şi personal din sistemul judiciar formaŃi în cadrul seminariilor şi a cursurilor e-learning 4.559 au fost
judecători, 2.242 procurori, 57 magistraŃi asistenŃi din cadrul Î.C.C.J., 62 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor din
cadrul M.J., C.S.M. şi P.Î.C.C.J.

• În ceea ce priveşte numărul opŃiunilor formulate de magistraŃi la momentul transmiterii listelor de seminarii la începutul anului
2015, 6.196 dintre aceştia au formulat opŃiuni de a participa la cel puŃin una dintre acŃiunile organizate de I.N.M.
Un număr total de 4.350 (70%) dintre magistraŃii care au formulat opŃiuni au participat la seminarii de formare continuă. Precizăm
că, dintre magistraŃii care au fost selectaŃi şi invitaŃi să participe în urma opŃiunilor formulate, mulŃi nu au răspuns invitaŃiei, aflânduse, din diferite motive, în imposibilitate de a se prezenta.
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• În ceea ce priveşte domeniile în care I.N.M. a asigurat formare, accentul a fost pus şi în 2015 pe formarea în materia noilor
coduri: 113 seminarii şi conferinŃe au fost dedicate acestui obiectiv, rezultatul fiind un număr de 2.693 de magistraŃi formaŃi
(1.696 judecători şi 972 procurori, 14 magistraŃi asistenŃi şi 11 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor) – 3.365 participări (2.146 judecători şi 1.191 procurori, 17 magistraŃi asistenŃi şi 11 personal de specialitate juridică asimilat magistraŃilor).
Astfel, aproape 60% din efortul de formare din acest an a fost îndreptat înspre pregătirea magistraŃilor în această materie.
Precizăm că 6.064 din judecătorii şi procurorii din sistem (86%) au participat până în prezent la cel puŃin o acŃiune de formare în
materia noilor coduri, reprezentând o creştere de 13% în raport de procentul atins în 2014.

În ceea ce priveşte numărul participărilor înregistrate până în prezent la activităŃi de formare în materia noilor coduri menŃionăm
că s-au înregistrat 17.399 participări (11.653 din partea judecătorilor şi 5.597 din partea judecătorilor, 81 personal de specialitate
juridică asimilat magistraŃilor, 68 magistraŃi asistenŃi).
• De asemenea, având în vedere succesul conferinŃelor în materia noilor coduri realizate anterior, I.N.M a organizat în 2015 3
conferinŃe în materia noului Cod Civil şi noului Cod de Procedură Civilă şi 2 conferinŃe dedicate noilor coduri penal şi de procedură
penală, activităŃile de formare în această materie concentrându-se, în principal, pe identificarea acelor aspecte de natură să creeze o
practică neunitară, dezbaterea acestora în cadrul seminariilor şi conferinŃelor dedicate noilor coduri şi diseminarea largă a concluziilor acestor dezbateri. Mai mult, aceste activităŃi au fost interconectate cu un alt demers realizat de I.N.M, cu sprijinul C.S.M., şi anume întâlnirile preşedinŃilor secŃiilor specializate din cadrul I.C.C.J. şi curŃilor de apel, dedicate identificării şi dezbaterii aspectelor de
practică judiciară neunitară (în anul 2015 au fost organizate la 9 întâlniri (8 întâlniri au fost programate pentru instanŃe şi 1 întâlnire
pentru parchete).
• Totodată, în cursul anului 2015 au fost finalizate 27 de cursuri e-learning elaborate în domeniul noilor coduri, în cadrul proiectului AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii instituŃionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor
coduri, derulat prin Programul de Cooperare ElveŃiano - Român pentru reducerea disparităŃilor economice şi sociale în cadrul Uniunii
Europene extinse.
Formarea personalului de instruire al I.N.M:
• În cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 - Proiectul predefinit Nr. 2 - “Strengthening the capacity of the Romanian judicial system to face new legislative and institutional challenges/ Consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România
de a face faŃă noilor provocări legislative şi instituŃionale”, în anul 2015 au fost organizate patru activităŃi de formare a formatorilor
specializaŃi în domeniul noilor coduri, pentru un număr total de 72 participanŃi
• De asemenea, în cadrul programului de formare continuă 2015 au fost organizate 3 seminarii dedicate exclusiv formatorilor
şi coordonatorilor INM .
C. Formarea profesională iniŃială a personalului auxiliar
Formarea profesională iniŃială organizată de Şcoala NaŃională de Grefieri a continuat să aibă în vedere exclusiv pregătirea grefierilor cu studii superioare juridice, activitatea de formare iniŃială a Şcolii răspunzând necesităŃii ocupării posturilor vacante de grefieri
cu studii superioare juridice cu personal calificat.
La data de 8 iunie 2015 au debutat cursurile de formare iniŃială pentru promoŃia 2015, care a totalizat un număr de 62 cursanŃi (2
cursanŃi din cei 64 admişi iniŃial formulând ulterior cerere de retragere), din care 52 grefieri pentru instanŃe şi 10 grefieri pentru parchete.
Durata de şcolarizare a fost de 6 luni (8 iunie – 8 decembrie 2015), cursanŃii promoŃiei 2015 fiind repartizaŃi pe posturi în instanŃe
şi parchete la data de 8 decembrie 2015.
La propunerea Şcolii NaŃionale de Grefieri, pentru anul şcolar 2015, au fost aprobate, prin hotărâri ale Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, Structura anului şcolar, Planul de învăŃământ–specializarea grefieri pentru instanŃe şi Planul de învăŃământ–
specializarea grefieri pentru parchete, precum şi ReŃeaua de formatori (personalul de instruire) a Şcolii NaŃionale de Grefieri pentru
formarea iniŃială.

209

STATISTICĂ JUDICIARĂ
Planul de învăŃământ a fost conceput în mod distinct, în funcŃie de specializarea grefierilor (pentru instanŃe, respectiv parchete),
la stabilirea disciplinelor şi a numărului de ore alocat acestora fiind avute în vedere importantele modificări legislative adoptate prin
noile Coduri.
Şcoala a păstrat şi dezvoltat experienŃa didactică dobândită împreună cu formatorii săi, punând în mod deosebit accentul pe caracterul practic şi aplicat al activităŃii de învăŃământ. Planul de învăŃământ a avut drept fundament o modularizare a activităŃilor de
formare iniŃială, 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.
Formarea iniŃială în cadrul Şcolii a urmărit cu precădere organizarea de acŃiuni de formare profesională în raport de noile Coduri.
Activitatea de formare a vizat, însă, şi cooperarea între disciplinele juridice (procedură civilă, procedură penală) şi cele tehnice (operarea în sistemul ECRIS, dactilografie). Totodată, activitatea de formare practică a cursanŃilor a urmărit şi componenta non juridică,
în cadrul disciplinelor Deontologie şi AbilităŃi non juridice, accentul fiind pus pe comunicarea internă - comportamentul profesional în
cadrul echipei magistrat – grefier şi cea externă – în raporturile grefierilor cu ceilalŃi participanŃi la actul de justiŃie.
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 instanŃelor judecătoreşti şi parchetelor.
Atât în instanŃe cât şi la parchete, cursanŃilor li s-a oferit posibilitatea să cunoască activitatea compartimentelor instanŃelor judecătoreşti, respectiv, parchetelor, atribuŃiile specifice grefierilor şi chiar să lucreze efectiv, îndeplinind toate sarcinile ce le revin în exercitarea acestei profesii.
Departamentul de formare iniŃială a realizat şi formarea iniŃială a grefierilor arhivari şi grefierilor registratori prevăzută de art. 10
coroborat cu art. 28 din Legea nr. 567/2004. Această formă de pregătire iniŃială s-a desfăşurat în temeiul programului de stagiu adoptat de Şcoală şi aprobat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în funcŃie de concursurile de ocupare a respectivelor posturi,
organizate de curŃile de apel şi parchetele de pe lângă acestea, în anul 2015 fiind realizat stagiul de specializare pentru un număr de
12 grefieri arhivari şi registratori (11 pentru instanŃe şi 1 pentru parchete).
D. Formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate
În exercitarea atribuŃiei de coordonator al Şcolii NaŃionale de Grefieri, Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat prin Hotărârea
Plenului nr. 1390/11.12.2014 Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate din cadrul instanŃelor
judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea pentru anul 2015, care a fost completat prin Hotărârea Plenului nr. 746/30.06.2015,
iar prin Hotărârea Plenului nr. 177/19.02.2015 a aprobat reŃeaua de formatori a Şcolii NaŃionale de Grefieri pentru formare continuă
în anul 2015.
Având în vedere Hotărârea nr. 1185/2013 prin care s-a aprobat de către Plenul Consiliul Superior al Magistraturii Planul de măsuri al Şcolii NaŃionale de Grefieri în domeniul formării, în vederea aplicării noilor coduri pentru perioada 2013-2016, programul de
formare a continuat prioritizarea pregătirii profesionale a grefierilor în domeniul noilor coduri, atât în centrele de formare cât şi la
sediile instanŃelor şi parchetelor şi acŃiuni în forma învăŃământului la distanŃă - eLearning.
Programul de formare profesională continuă a personalului auxiliar de specialitate pentru anul 2015 a cuprins 56 de acŃiuni de
formare organizate de Şcoală în cadrul celor 6 centre regionale de pregătire (Bârlad, Cheia, Sovata, Giroc, Iaşi şi ConstanŃa) şi 106
acŃiuni derulate la sediile curŃilor de apel şi a parchetelor de pe lângă curŃile de apel.
În centrele de formare, pe lângă pregătirea în domeniul noilor coduri, Programul de formare a cuprins şi seminarii în domeniile:
Executări penale, Executări civile, Comunicare şi deontologie, Management, Arhivare şi registratură (pentru grefierii din cadrul instanŃelor), Arhivare şi registratură (pentru grefierii din cadrul parchetelor), Cooperare judiciară internaŃională în materie civilă, Cooperare judiciară internaŃională în materie penală, Elemente de tehnoredactare, AbilităŃi non juridice, Repartizarea aleatorie a cauzelor,
Activitatea grefierului desemnat pentru asigurarea desfăşurării activităŃii la biroul judecătorului de supraveghere a privării de libertate,
Comunicare publică şi relaŃia cu mass-media.
Având în vedere importanŃa dobândirii şi aprofundării competenŃelor specifice utilizării aplicaŃiei ECRIS, seminariile desfăşurate
în centre la materiile Drept procesual civil şi Drept procesual penal au integrat şi activitatea desfăşurată de grefierul de şedinŃă în
sistemul ECRIS, durata acestora fiind mărită de la 3 la 4 zile. În total, la seminariile derulate în centrele de formare au participat 1144
de grefieri.
De asemenea, s-au organizat la sediile curŃilor de apel, pentru grefierii din cadrul instanŃelor, 30 de acŃiuni de formare de câte o zi în
materia noului Cod de procedură civilă, 31 de acŃiuni de formare de câte o zi în materia noului Cod de procedură penală, şi 15 acŃiuni de
formare de câte o zi în materia Statistică. STATISECRIS. La sediile parchetelor de pe lângă curŃile de apel s-au organizat pentru grefierii
din cadrul parchetelor 15 acŃiuni de formare de câte o zi în materia noului Cod de procedură penală şi 15 acŃiuni de formare de câte o zi
la materia ECRIS. În total, la seminariile organizate la sediile instanŃelor şi parchetelor au participat 2643 de grefieri.
În ceea ce priveşte cursurile eLearning, pe lângă cursurile la distanŃă dedicate grefierilor recrutaŃi prin concurs de ocupare în
mod direct a posturilor, s-au desfăşurat cursuri în materia Procedurilor de prevenire a insolvenŃei şi de insolvenŃă, a noului Cod de
procedură civilă şi a noului Cod de procedură penală, a Limbii române (Elemente de gramatică. DificultăŃi. Ezitări. Confuzii), la care
au participat în total 420 de grefieri. La ultimul dintre aceste cursuri la distanŃă au participat şi grefieri din Republica Moldova, acest
demers precedând încheierea unui protocol de colaborare între Şcoala NaŃională de Grefieri şi Institutul NaŃional al JustiŃiei
din Republica Moldova.
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În ceea ce priveşte grefierii recrutaŃi prin concurs de ocupare în mod direct a posturilor, s-a continuat forma tradiŃională de pregătire a acestora în două etape, în forma combinată, bLearning (blendedLearning), astfel: prima etapă s-a desfăşurat în prima parte a
anului, sub forma învăŃământului la distanŃă (eLearning), în materia noului Cod de procedură civilă şi a noului Cod de procedură
penală; în a doua etapă, grefierii au urmat cursuri în centrele de formare, pe parcursul a 8 zile, atât la materiile anterior menŃionate,
cât şi la materia Comunicare şi Deontologie.
În continuarea seminariilor desfăşurate cu succes încă din anul 2011, în scopul dezvoltării echipei magistrat – grefier, Şcoala NaŃională de Grefieri a organizat, în cursul anului 2015, acŃiuni comune cu Institutul NaŃional al Magistraturii – două seminarii în domeniul Comunicării publice şi relaŃiei cu mass-media şi două seminarii în domeniul Repartizării aleatorie a cauzelor.
În total, la acŃiunile de formare continuă organizate de Şcoală în cursul anului 2015 au participat 4207 grefieri.
E. ContribuŃia Institutului NaŃional al Magistraturii la reŃele internaŃionale de formare judiciară
În contextul în care, la nivel european, se urmăreşte identificarea unor valori comune şi crearea unei justiŃii armonizate în spaŃiul
juridic, realizarea unui climat de încredere între magistraŃii europeni şi recunoaşterea reciprocă a hotărârilor pronunŃate de diferite
jurisdicŃii reprezintă o preocupare importantă şi pentru I.N.M.
Această preocupare s-a concretizat, în cursul anului 2015, în diferite colaborări cu instituŃii sau organizaŃii internaŃionale, precum
şi în participarea I.N.M. la o serie de conferinŃe internaŃionale, programe de cooperare europeană sau regională.
• Astfel, I.N.M. a fost reprezentat la întâlnirile organelor de conducere şi de lucru ale ReŃelei Europene de Formare Judiciară/
European Judicial Training Network (R.E.F.J./E.J.T.N.), respectiv: Adunarea Generală a ReŃelei, întrunirile Comitetul de Pilotaj al
ReŃelei (Steering Commitee), întâlnirile grupului de lucru „Programe”, ale grupului de lucru „Programul de schimb”, ale grupului de
lucru “Metodologii de formare judiciară”, ale sub-grupului de lucru „Drept civil” şi ale sub-grupului de lucru „Drept administrativ”, cu
menŃiunea că Institutul a găzduit o parte dintre aceste întâlniri.
De asemenea, experŃii şi formatorii I.N.M. au participat, în calitate de reprezentanŃi sau moderatori, la seminariile şi întrunirile organizate cu de către R.E.F.J./E.J.T.N. care au avut loc în cursul anului curent, respectiv, în cadrul Programului lingvistic E.J.T.N. în
domeniul Drepturilor omului (Language training on the vocabulary of Human Rights’ EU Law), ale noului grup de lucru Metode Judiciare de Formare (Judicial Training Methods), sau la întâlnirile organizate de R.E.F.J./E.J.T.N. cu reprezentanŃi ai mai multor direcŃii
din cadrul Comisiei Europene (DG Justice şi DG Employment).
• I.N.M. a participat la evenimentele organizate de ReŃeaua de Formare Euro-Arabă (European- Arab Judicial Training
Network – E.A.J.T.N.), respectiv, Adunarea Generală a ReŃelei şi sesiunea de lucru cu tema “Criminalitatea financiară”, organizate la
Alger.
• ExperŃii şi formatorii I.N.M. au reprezentant instituŃia la conferinŃele, seminariile şi atelierele de lucru organizate de către alte
şcoli de magistratură din Europa şi de către Academia de Drept European de la Trier (E.R.A.), în domenii precum: dreptul concurenŃei, cooperare judiciară în materia insolvenŃei, dreptul mediului, criminalitate informatică, dezvoltarea abilităŃilor non-juridice, formarea
formatorilor etc.
• ReprezentanŃii I.N.M. au fost invitaŃi să participe la Chişinău, la invitaŃia ReprezentanŃei Consiliului Europei în Republica Moldova, la ConferinŃa internaŃională cu tema ”Bringing human rights home: commitments, challenges and cooperation”, organizată cu
ocazia aniversării a 20 de ani de la aderarea Republicii Moldova la Consiliul Europei.
• Tot în cadrul colaborării dintre I.N.M. şi Consiliul Europei trebuie menŃionată participarea formatorilor Institutului la ConferinŃa anuală a Programului Help, întrunirea Consiliului Consultativ al HELP Programme şi Întâlnirea Anuală ”HELP în the 28”.
• Reprezentantul Institutului a participat în cursul anului 2015 la întâlnirile organizate în vederea implementării Acordului privind Curtea Unică a Brevetelor, şi anume la lucrările Grupului de lucru ''Resurse umane'', precum şi la lucrările celei de a 3-a Întâlniri
a Grupului Reunit de lucru ''Resurse Umane, Formare şi FinanŃe''.
• Tot în această perioadă, reprezentanŃii şi formatorii I.N.M. au participat la întâlnirile de deschidere organizate în cadrul proiectelor de colaborare cu instituŃii de formare europene în Bulgaria (Proiectul JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6874 - Regulation
1215/2012: What it Offers & How it Works?, coordonat de către Institutul pentru IniŃiative Legale din Bulgaria), şi respectiv, în Italia
(Proiectul ACTIONES - Active Charter Training through Interaction Of National Experiences, coordonat de către Institutul Universitar
European de la FlorenŃa).
● În anul 2013 Comisia Europeană a aprobat 3 proiecte propuse de I.N.M. şi C.S.M., proiecte care s-au derulat în perioada
2015-2016, două fiind dedicate cooperării judiciare internaŃionale în materie penală şi unul dedicat cooperării judiciare internaŃionale
în materie civilă.
În cadrul activităŃilor organizate au participat, alături de magistraŃi români, 276 magistraŃi europeni. Aceste proiecte şi-au propus
nu doar informarea magistraŃilor cu privire la conŃinutul regulamentelor şi directivelor aplicabile în materia cooperării judiciare internaŃionale, ci mai ales o abordare practică a diferitelor ipostaze ale cooperării judiciare, abordare grefată exact pe specificul activităŃii
fiecăreia dintre profesiile implicate (judecători, procurori, avocaŃi şi grefieri). La aceasta s-a adăugat şi o componentă de formare
lingvistică.

211

STATISTICĂ JUDICIARĂ
Această abordare a fost reŃinută ca un exemplu de bună practică la nivel european26, I.N.M. fiind invitat să prezinte acest model
de formare cu ocazia unui workshop dedicat celor mai bune practici în materie de formare judiciară organizat de Comisia Europeană
la Bruxelles.
● În perioada 2012 – 2015, Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul NaŃional al Magistraturii au derulat proiectul „AsistenŃă
pentru consolidarea capacităŃii instituŃionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru aplicarea noilor legi”. În cadrul
proiectului s-au desfăşurat atât activităŃi de formare profesională adresate cu prioritate judecătorilor şi procurorilor români, cât şi
activităŃi de elaborare a unor materiale de formare şi a unor modele de acte procedurale care au fost puse la dispoziŃia sistemului
judiciar şi societăŃii civile. Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutului NaŃional al Magistraturii au organizat, în luna iulie 2015,
evenimentul de lansare a modulelor e-learning elaborate în domeniul noilor coduri, în cadrul proiectului menŃionat. Evenimentul a
fost transmis on-line, pe pagina web a Institutului NaŃional al Magistraturii şi a marcat, în acelaşi timp, încheierea primei faze de implementare a proiectelor finanŃate în cadrul Programului de cooperare ElveŃiano – Român.
• Proiectul „AsistenŃă pentru consolidarea capacităŃii sistemului judiciar din România de a face faŃă noilor provocări legislative
şi instituŃionale” a demarat în cursul anului 2014. În anul 2015, în cadrul proiectului, I.N.M. a organizat, la nivel descentralizat, activităŃi de formare profesională în domeniul noilor coduri (89 de seminarii şi workshop-uri de unificare a practicii judiciare, la care au
participat 2.548 de magistraŃi) şi conferinŃe de unificare a practicii judiciare cu transmitere–on line (5 conferinŃe, la care au participat
375 de profesionişti din cadrul sistemului judiciar). Totodată, în cadrul acestui proiect s-au desfăşurat în acest an şi numeroase alte
activităŃi de formare profesională, în domenii ca: jurisprudenŃa CEDO (7 seminarii, la care s-au înregistrat 179 de participanŃi), management judiciar (4 workshop-uri, cu 88 de participanŃi), etică şi deontologie profesională (3 seminarii, la care au participat 66 de
participanŃi) şi mediere (2 conferinŃe, la care s-au înregistrat 183 de participanŃi).
● Programul de schimb al autorităŃilor judiciare coordonat de R.E.F.J./E.J.T.N.
Programul presupune un schimb de magistraŃi şi formatori între statele implicate, în cadrul unor stagii cu o durată de 10 zile. 176
magistraŃi români au fost selectaŃi să participe la diversele componente ale programului de schimb: stagii de 2 săptămâni (92 de
magistraŃi), vizite CEDO (9 magistraŃi), vizite CJUE (6 magistraŃi), vizite de studiu la diferite instituŃii europene din Bruxelles (3 magistraŃi), vizite de studiu în cadrul formării iniŃiale (30 de auditori), schimb de formatori (10 formatori). De asemenea, 10 magistraŃi au
participat într-un stagiu de grup, 7 magistraŃi au fost selectaŃi pentru vizite şi stagii specializate în materia combaterii terorismului, iar
alŃi 9 magistraŃi au fost propuşi pentru stagii specializate în materia dreptului concurenŃei, medierii, dreptului muncii, dreptului refugiaŃilor şi dreptului mediului. Raportat la anul 2014, s-a înregistrat o creştere de 30% a participării româneşti în cadrul programului de
schimb27. De asemenea, un judecător a beneficiat prin intermediul I.N.M. de 1 stagiu de lungă durată (6 luni) la C.J.U.E.. 123 de
magistraŃi, auditori de justiŃie şi formatori din Ńările membre R.E.F.J./E.J.T.N. au participat la stagii organizate de I.N.M. în România,
ceea ce reprezintă o creştere de 51% în raport de numărul înregistrat în anul 2014 (81 de magistraŃi).
● Catalogul E.J.T.N.
ReŃeaua Europeană de Formare Judiciară întocmeşte, în fiecare an, un catalog al acŃiunilor cu participare internaŃională realizate
de instituŃiile partenere, magistraŃii din statele membre având posibilitatea să se înscrie la oricare din acŃiunile cuprinse în catalog.
I.N.M. a inclus 21 seminarii proprii în Catalogul E.J.T.N. şi Catalogul E.J.T.N.+ în 2015. 95 de judecători şi procurori europeni au
participat la seminarii deschise de I.N.M. participării internaŃionale. Similar, 63 de magistraŃi români au participat în anul 2015 la seminariile incluse de alte şcoli de magistratură în Catalogul E.J.T.N., 61 dintre aceştia beneficiind de finanŃare de la E.J.T.N..
● Programe de formare şi seminarii organizate în cadrul E.J.T.N.
R.E.F.J./E.J.T.N. derulează cu sprijinul statelor membre o serie de programe proprii de formare, care beneficiază de sprijin financiar
de la Comisia Europeană. În acest mod, 65 magistraŃi români au participat la seminarii organizate de R.E.F.J./E.J.T.N. în cursul anului
2015. I.N.M. a găzduit în 2015 un seminar organizat de sub-grupul de lucru Drept penal al R.E.F.J./E.J.T.N.. Un procuror român a participat ca expert în cadrul acestui seminar. Totodată, un procuror, un formator cu normă întreagă I.N.M. şi doi lingvişti români au fost experŃi în proiectul lingvistic, un formator cu normă întreagă a fost expert în cadrul unui seminar organizat de sub-grupul Drept
administrativ, iar un formator I.N.M. a fost expert într-un seminar organizat de sub-grupul Drept civil. În plus, specialistul în ştiinŃele educaŃiei al I.N.M. a fost formator în cadrul seminariilor organizate de sub-grupul de lucru Metodologii de formare judiciară.
● Cooperarea cu E.R.A. - Academia de Drept European
Colaborarea cu E.R.A. a continuat şi în 2015: 77 de magistraŃi români au participat prin intermediul I.N.M. la 12 dintre seminariile
organizate de această instituŃie.
Mai mult, I.N.M. a găzduit patru seminarii E.R.A. la Bucureşti, 4 formatori români fiind implicaŃi ca experŃi în desfăşurarea a trei
dintre aceste seminarii.
● Cooperarea cu E.N.M. şi cu Ambasada FranŃei la Bucureşti
14 magistraŃi români au participat la activităŃi de formare organizate de Ecole Nationale de la Magistrature (E.N.M.), 4 dintre
aceştia beneficiind de finanŃarea participării din partea Ambasadei FranŃei la Bucureşti.
● Cooperarea cu A.E.A.J. – AsociaŃia Europeana a Judecătorilor Administrativi
În 2015 I.N.M. a organizat două seminarii de formare continuă în colaborare cu A.E.A.J., la care au participat 10 judecători străini
din Austria, Bulgaria, Italia, Germania şi Suedia. Formatorii au fost identificaŃi cu sprijinul A.E.A.J..
26
27

In raportul intitulat Study on Best Practices in training of judges and prosecutors elaborat de R.E.F.J./E.J.T.N. în cadrul unui proiect al Comisiei Europene.
In anul 2014 s-au înregistrat 136 de participări ale unor magistrați români în cadrul programului de schimb R.E.F.J./E.J.T.N..
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● Alte seminarii internaŃionale
Un număr de 60 de judecători şi procurori români au participat la alte seminarii şi activităŃi internaŃionale, organizate în cadrul
parteneriatelor şi relaŃiilor internaŃionale dezvoltate de I.N.M..
În concluzie, în anul 2015 un număr de 456 judecători şi procurori români au participat în străinătate la diverse forme de pregătire profesională, iar 504 de judecători şi procurori străini au venit în România prin intermediul programelor în care I.N.M. este partener. Raportat la situaŃia anului 2014, numărul judecătorilor şi procurorilor români care au participat în străinătate la diverse forme de
pregătire profesională a crescut cu 30%, de la 350 la 456, în timp ce numărul judecătorilor şi procurorilor străini care au venit în România a rămas aproape acelaşi, înregistrând o creştere de 3%, de la 484 la 504.

I.5.6. Gradul de încredere al opiniei publice în actul de justiţie
În studiul „Barometrul încrederii în instituŃii”, realizat de IRES, în 9-10 martie 2015, 49% dintre persoanele intervievate spun că,
în acest moment, lucrurile în România merg într-o direcŃie bună, în timp ce 40% consideră că acestea merg într-o direcŃie greşită.
Majoritatea persoanelor intervievate, 77%, au o părere foarte bună sau bună despre faptul că, în ultimele luni, mulŃi oameni politici sunt acuzaŃi de corupŃie, sunt condamnaŃi sau arestaŃi preventiv. Despre acest lucru tind să aibă o părere bună în proporŃie mai
ridicată bărbaŃii şi respondenŃii cu studii superioare. În acelaşi timp, cumulativ, o proporŃie covârşitoare a respondenŃilor, 95%, este
de părere că, în România, corupŃia este foarte răspândită (70%) sau destul de răspândită (25%). Doar 3% dintre aceştia cred că
este puŃin răspândită, iar 1% spun că nu este răspândită deloc.
DirecŃia NaŃională AnticorupŃie beneficiază de cea mai ridicată încredere din partea publicului
Toate instituŃiile care activează în sistemul juridic din România beneficiază de nivele de încredere mult superioare majorităŃii instituŃiilor din România.
În justiŃia din România, în general, au încredere multă sau foarte multă 41% dintre respondenŃi, în timp ce o proporŃie mai ridicată - 56%, spun că au mai degrabă puŃină sau foarte puŃină încredere. BărbaŃii declară că au multă sau foarte multă încredere în
justiŃie în proporŃie semnificativ mai ridicată decât femeile, la fel persoanele cu studii superioare.
În tribunale au încredere multă sau foarte multă 37% dintre intervievaŃi, în timp ce 57% au mai degrabă puŃină sau foarte puŃină
încredere în aceste instituŃii. Din nou, bărbaŃii declară că au multă sau foarte multă încredere în aceste instituŃii în proporŃie mai ridicată decât femeile. Încrederea în judecătorii se prezintă foarte similar cu cea în tribunale - 37% au foarte multă sau multă încredere,
iar 58% puŃină sau foarte puŃină.
În Ministerul JustiŃiei, de asemenea, au încredere multă sau foarte multă 38% dintre intervievaŃi, în timp ce 57% dintre ei spun că
au mai degrabă puŃină sau foarte puŃină încredere în acest minister. Şi în acest caz, bărbaŃii tind să aibă multă sau foarte multă încredere în această instituŃie în proporŃie mai ridicată decât femeile.
În Consiliul Superior al Magistraturii spun că au multă sau foarte multă încredere 42% dintre intervievaŃi. Această opinie este
mai des întâlnită în rândul bărbaŃilor, devenind mai răspândită, de asemenea, odată cu creşterea nivelului de educaŃie. În curŃile de
apel au încredere tot 42% dintre participanŃii la studiu, bărbaŃii în proporŃie uşor mai ridicată, la fel persoanele cu studii superioare şi
cele care locuiesc în Transilvania sau Banat.
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Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie beneficiază de multă sau foarte multă încredere din partea a 48% dintre participanŃii la acest
studiu, cu precădere din partea bărbaŃilor, a persoanelor cu studii superioare şi a celor din Transilvania şi Banat sau Moldova.
DirecŃia NaŃională AnticorupŃie reuşeşte performanŃa de a beneficia de multă sau foarte multă încredere în rândul a 63% dintre
intervievaŃi. Aceste opinii se regăsesc în proporŃie mai ridicată în rândul bărbaŃilor, precum şi în rândul persoanelor cu studii medii
sau superioare.
În DIICOT, de asemenea, au multă sau foarte multă încredere peste 50% dintre respondenŃi - 55%, proporŃia crescând la 61% în
rândul bărbaŃilor.
16% dintre persoanele intervievate spun că au avut de a face cu sistemul de justiŃie în ultimii cinci ani. Cu cât sunt mai educaŃi,
cu atât proporŃia respondenŃilor care răspund afirmativ la această întrebare creşte. De asemenea, respondenŃii din regiunea de Sud
a Ńării tind să facă acest lucru în proporŃie uşor mai ridicată decât cei din Moldova sau din Transilvania şi Banat.
Jumătate dintre persoanele care spun că au avut de a face cu justiŃia în ultimii cinci ani spun că au făcut acest lucru în calitate
de reclamant sau de păgubit, în timp ce un sfert au fost acuzaŃi sau inculpaŃi, iar o zecime martori. Aproximativ jumătate dintre acestea, de asemenea, apreciază că au fost tratate bine sau foarte bine atunci când au avut de a face cu sistemul de justiŃie - 52% -, în
timp ce 47% apreciază că au fost tratate mai degrabă prost sau foarte prost. ProporŃii similare ale respondenŃilor apreciază, astfel,
că s-ar fi făcut dreptate sau nu în cazul lor: 51% spun că s-a făcut dreptate, iar 44% că nu s-a făcut dreptate. În acelaşi timp, 5%
dintre aceştia nu ştiu ce răspuns să dea la această întrebare.
Într-un sondaj de opinie telefonic28 realizat în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare pentru România29 se constată că
respondenŃii apreciază, în procent de 90%, că deficienŃele din sistemul judiciar reprezintă, în continuare, o problemă importantă în
România. De asemenea, în proporŃie de 34% dintre respondenŃi apreciază că deficienŃele din sistemul judiciar s-au îmbunătăŃit, în
timp ce 35% apreciază că acestea s-au înrăutăŃit. Pe de altă parte, 43% dintre respondenŃi apreciază că situaŃia se va îmbunătăŃi în
următorii 5 ani, în timp ce doar 26% consideră că situaŃia se va înrăutăŃi.
Un alt studiu întocmit la finele anului precedent30, fără a se dedica în mod precis percepŃiei publice asupra justiŃiei, analizează,
totuşi, în concret, percepŃia publică asupra DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie şi Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie. Se constată că
61,2% dintre cei intervievaŃi au încredere multă şi foarte multă în DirecŃia NaŃională AnticorupŃie31, în timp ce pentru Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie32 aceeaşi încredere se manifestă de 46,2% dintre respondenŃi.

Flash eurobarometru reprezintă apeluri telefonice ad-hoc tematice realizate la solicitarea oricărui serviciu al Comisiei Europene şi care permit Comisiei să obŃină
rezultate relativ rapide dacă este necesar şi de a se concentra pe grupe Ńintă precise.
29 Disponibil la http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_406_fact_ro_ro.pdf
30 Barometrul Adevărul despre România, noiembrie – decembrie 2015 întocmit de INSCOP Research, studiu disponibil la http://www.inscop.ro/decembrie-2015incredere-institutii/
31 Procentul plasează DNA pe locul al IV-lea în clasamentul încrederii publice, după Pompieri, Armată şi Jandarmerie.
32 Locul al IX-lea, după Pompieri, Armată, Jandarmerie, DNA, SRI, SIE, PoliŃia şi Banca NaŃională a României
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Capitolul II
PRINCIPALELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE CU IMPACT ASUPRA
ACTIVITĂŢII SISTEMULUI JUDICIAR ÎN ANUL 2015
II.1. Modificări legislative cu impact asupra sistemului judiciar în anul 2015
În anul 2015, spre deosebire de anul precedent, nu au intervenit modificări legislative cu impact asupra sistemului judiciar, poziŃia instanŃelor de judecată fiind majoritară în această privinŃă.
O instanŃă a indicat ca relevantă pentru sistemul judiciar modificarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenŃei în familie, însă trebuie observat că această modificare legislativă a intervenit prin Legea nr. 351/23.12.2015, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 979/30.12.2015, astfel încât influenŃa sa asupra activităŃii instanŃelor de judecată se va produce în cursul
anului 2016. De asemenea, o altă instanŃă a făcut referire la modificările intervenite în cursul anului 2015 cu privire la Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal.
InstanŃele judecătoreşti au comunicat, însă, faptul că principalele dificultăŃi survenite în activitatea proprie în anul 2015 au fost
generate de prelungirea procedurii de cameră preliminară ca urmare a deciziilor CurŃii ConstituŃionale privind declararea neconstituŃionalităŃii unor dispoziŃii din Codul de procedură penală care reglementau această procedură.
Şi parchetele au comunicat existenŃa unor dificultăŃi în anul 2015, generate de creşterea numărului participărilor obligatorii ale
procurorilor în şedinŃele de judecată, ca urmare a deciziilor CurŃii ConstituŃionale privind declararea neconstituŃionalităŃii unor dispoziŃii din Codul de procedură penală referitoare la procedura camerei preliminare.
Referitor la necesitatea efectuării unor modificări de ordin legislativ şi regulamentar pentru îmbunătăŃirea activităŃii instanŃelor, în
mod unanim, instanŃele au apreciat că sunt necesare.
În materie civilă şi procesual civilă, propunerile formulate sunt în esenŃă următoarele: revizuirea/simplificarea/eliminarea procedurii de regularizare a cererii în materie civilă (revizuire/eliminare - Curtea de Apel Ploieşti, simplificare - Curtea de Apel Iaşi, eliminare pentru cererile în materia dreptului societar şi în materia contenciosului fiscal - Curtea de Apel Cluj, eliminare - instanŃele
arondate CurŃii de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Alba Iulia, Tribunalul Alba, Judecătoria Blaj), competenŃa în numirea curatorilor
(Curtea de Apel Ploieşti), competenŃa de soluŃionare a contestaŃiei la executare de natură fiscală în domeniul protecŃiei consumatorilor (Curtea de Apel Ploieşti), îmbunătăŃirea cadrului legal în materia clauzelor abuzive (Curtea de Apel Târgu-Mureş), delimitarea
competenŃei tribunalelor specializate în materie comercială (Curtea de Apel Târgu-Mureş), stabilirea competenŃei tribunalului în soluŃionarea cererilor având ca obiect insolvenŃa persoanei fizice (Curtea de Apel GalaŃi), asistenŃă juridică obligatorie pentru anumite
tipuri de cauze (Curtea de Apel Iaşi), suspendarea/eliminarea dispoziŃiilor privind cercetarea procesului în camera de consiliu (eliminare - Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Cluj, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti, suspendare - Tribunalul ConstanŃa),
asistenŃa juridică obligatorie încă din faza iniŃială a procesului (Curtea de Apel Timişoara), administrarea obligatorie a probelor prin
avocaŃi (Curtea de Apel Timişoara), obligarea justiŃiabililor la restituirea costurilor aferente procesului exercitat în condiŃiile abuzului
de drept (Curtea de Apel Timişoara), încurajarea soluŃionării pe cale amiabilă a litigiilor prin măsuri ca scutirea/restituirea parŃială a
taxelor de timbru (Curtea de Apel Timişoara), adoptarea Codului administrativ (Tribunalul ConstanŃa), eliminarea dispoziŃiilor privind
competenŃa instanŃelor de judecată pentru soluŃionarea cererilor de învestire cu formulă executorie (Judecătoria ConstanŃa, Curtea
de Apel Bacău, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), abrogarea dispoziŃiilor cu privire la efectuarea procedurii administrative
de către instanŃele inferioare pentru instanŃele de control (Curtea de Apel Cluj, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), schimbarea procedurii judiciare de înlocuire a amenzii contravenŃionale cu o procedură administrativă (Curtea de Apel Oradea), modificarea Codului de procedură civilă în ceea ce priveşte sancŃiunea aplicabilă în cazul nemotivării căii de atac a apelului (Curtea de Apel
Suceava), obligativitatea şedinŃelor de informare asupra medierii (Curtea de Apel Suceava, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), nemotivarea hotărârilor î n anumite materii (spre exemplu, învestiri cu formulă executorie, încuviinŃarea executării silite; cereri
cu valoare redusă, pretenŃii furnizori etc. - Curtea de Apel Suceava, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), prevederi unitare
privind termenul până la care se pot formula cereri de ajutor public judiciar (Curtea de Apel Bucureşti), prevederea expresă a termenului pentru motivarea contestaŃiei în anulare şi a cererii de revizuire (Curtea de Apel Bucureşti), modificări legislative în sensul înlăturării competenŃei speciale a Tribunalului Bucureşti în vederea echilibrării volumului de activitate între instanŃele din Bucureşti şi cele
din Ńară (Curtea de Apel Bucureşti), modificarea competenŃei materiale şi teritoriale în materie civilă (instanŃele arondate CurŃii de
Apel Bucureşti), litigiile privind executarea contractelor încheiate de autorităŃile publice să fie calificate ca fiind litigii civile (comerciale) şi deduse judecăŃii acestor instanŃe, iar nu instanŃelor de contencios administrativ (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti),
examinarea raporturilor de serviciu ale funcŃionarilor publici să fie dată în competenŃa instanŃelor care judecă litigii de muncă, iar nu a
instanŃelor de contencios administrativ (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), abrogarea Legii insolvenŃei persoanei fizice sau
amânarea intrării în vigoare până la efectuarea unui studiu de impact (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), extinderea cazurilor de închidere a procedurii insolvenŃei (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), modificarea Codului de procedură civilă în
sensul renunŃării la instituŃia răspunsului la întâmpinare (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti), modificarea procedurii de in-
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ternare nevoluntară reglementată de art. 61 din Legea nr. 487/2002, în sensul eliminării acesteia din competenŃa instanŃelor (Judecătoria Sibiu).
Dacă în materie civilă şi procesual civilă, propunerile formulate de instanŃe, după cum se observă, nu vizează ajustări sau modificări ample ale codurilor, nu aceeaşi este situaŃia codului penal şi a celui de procedură penală, care sunt vizate de propuneri de
modificări importante (în special, cel din urmă act normativ). Un factor esenŃial în modificările ce se doresc a fi aduse Codului penal
şi Codului de procedură penală îl constituie deciziile CurŃii ConstituŃionale, uneori aceste decizii schimbând chiar filosofia întregului
sistem procedural (spre exemplu, în cazul camerei preliminare).
Astfel, modificările apreciate necesare de către instanŃe, în materie penală, sunt următoarele: eliminarea/modificarea procedurii
de cameră preliminară (eliminarea acestei instituŃii: Curtea de Apel Cluj, Judecătoria Hârşova, Curtea de Apel Craiova, Curtea de
Apel Piteşti, Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Târgu-Mureş, Curtea de Apel Suceava, instanŃele arondate
CurŃii de Apel Bucureşti, Tribunalul Alba, Judecătoria Blaj, modificarea: Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel
GalaŃi, Curtea de Apel Târgu-Mureş, Curtea de Apel Ploieşti, Tribunalul Hunedoara, Judecătoria Petroşani, Judecătoria Brad, Judecătoria Mediaş), simplificarea procedurii de soluŃionare a cererilor având ca obiect supraveghere tehnică, percheziŃie (Curtea de Apel
GalaŃi), compunerea completului de apel în materie penală din 3 judecători (Curtea de Apel Iaşi), comunicarea de parchet a rechizitoriului către inculpat (Curtea de Apel Bacău), mărirea competenŃei judecătorilor stagiari de soluŃionare a cauzelor în materie penală
(Curtea de Apel Cluj), modificarea dispoziŃiilor art. 41 din Noul Cod de procedură penală (Curtea de Apel Suceava), nemotivarea
hotărârilor î n anumite materii (spre exemplu, încheieri cameră preliminară fară excepŃii invocate - Curtea de Apel Suceava), modificarea şi completarea art. 375 Cod procedură penală (instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti).
În materia organizării instanŃelor de judecată, propunerile formulate au vizat: sistematizarea şi modificarea Regulamentului de
ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti (Curtea de Apel Ploieşti, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel
Craiova, Tribunalul ConstanŃa, Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Militar Cluj, Curtea de Apel Bucureşti,
Judecătoria Sălişte), reducerea atribuŃiilor grefierilor legate de Ecris (Curtea de Apel GalaŃi), adaptarea Ecris pentru materia insolvenŃei (Curtea de Apel GalaŃi), întocmirea de către grefierii cu studii superioare a părŃii introductive a hotărârii (Curtea de Apel GalaŃi), dezvoltarea programului privind suplimentarea numărului de grefieri cu studii superioare şi preluarea unor atribuŃii non-judiciare
de către grefieri (Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Braşov), degrevarea judecătorului de sarcinile extrajudiciare (Curtea de Apel
Braşov, instanŃele arondate CurŃii de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Alba Iulia, Judecătoria Alba Iulia), acordarea corectă a punctajelor pe fiecare tip de cauză raportat la complexitate, cu păstrarea proporŃiei între diferite tipuri de cauze (Curtea de Apel Braşov,
Curtea de Apel Bucureşti), revizuirea programului Statis (Curtea de Apel Bacău), creşterea nivelului de specializare a judecătorilor
(Curtea de Apel Cluj), creşterea exigenŃei şi relevanŃei sistemului de evaluare a magistraŃilor şi personalului auxiliar (Curtea de Apel
Cluj), creşterea vechimii necesare magistraŃilor pentru promovarea efectivă în funcŃii de execuŃie (Curtea de Apel Cluj), numirea
judecătorilor stagiari, după absolvirea Institutului NaŃional al Magistraturii, ca judecători definitivi (stagiul să fie al doilea an de INM)
sau competenŃa judecătorilor stagiari să fie identică cu cea a judecătorilor definitivi (Curtea de Apel Suceava), desfiinŃarea instanŃelor militare şi desfiinŃarea instanŃelor mici; rearondarea teritorială şi preluarea personalului de către instanŃele mari (Curtea de Apel
Suceava), alcătuirea completelor de judecată la instanŃele militare independent de gradul inculpatului (Curtea Militară de Apel), organizarea şi funcŃionarea instanŃelor militare după modelul celor civile (Curtea Militară de Apel), reglementarea regulamentară a
modului de soluŃionare a cererilor de abŃinere şi de recuzare atunci când acestea sunt formulate succesiv şi pentru ipoteza când
acestea vizează doar o parte a membrilor completului (Curtea de Apel Bucureşti), instituirea grefierului judiciar (Judecătoria Alba
Iulia).
În ceea ce priveşte necesitatea efectuării unor modificări legislative ca urmare a inadvertenŃelor constate în practică sau a normelor susceptibile a genera practică neunitară, majoritatea parchetelor a apreciat că sunt necesare, restul parchetelor apreciind în
sens invers.
Astfel, propunerile formulate, în materie penală, sunt următoarele: reglementarea unei căi ordinare de atac pentru hotărârile judecătoreşti pronunŃate în procedura prevăzută de art. 341 din Codul de procedură penală (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
GalaŃi), modificarea termenului prevăzut pentru soluŃionarea cauzelor cu propunere de trimitere în judecată de la 15 zile la 30 de zile
(Parchetul de pe lângă Curtea de Apel GalaŃi), modificarea Codului de procedură penală în sensul restrângerii competenŃei materiale
a judecătoriei (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea), reducerea pedepsei pentru infracŃiunea de evaziune fiscală, în vederea aplicării dispoziŃiilor art. 318 din Codul de procedură penală (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău), introducerea la art.
318 alin. (3) din Codul de procedură penală a sintagmei „aplicarea unei sancŃiuni pecuniare” (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Bacău), modificarea competenŃei materiale şi funcŃionale (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Alba Iulia, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava), clarificarea competenŃei în cazul infracŃiunilor contra securităŃii naŃionale comise de militari (Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel),
modificarea Codului de procedură penală în sensul simplificării procedurii în cursul urmăririi penale (Parchetul de pe lângă Curtea de
Apel Craiova), eliminarea urmăririi penale proprii (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia), simplificarea procedurii de obŃinere a datelor legate de situaŃia financiară a persoanelor (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Braşov), creşterea sau renunŃarea la limita de 7 ani închisoare prevăzută pentru încheierea unui acord de recunoaştere a vinovăŃiei (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov), modificarea art. 94
din Codul penal (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Braşov), simplificarea procedurilor în cazul plângerilor penale evident nefondate (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava), reintroducerea posibilităŃii sancŃionării cu amendă administrativă (Parchetul
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de pe lângă Curtea de Apel Suceava), posibilitatea procurorului de a uza, în cadrul acordului de recunoaştere a vinovăŃiei, de prevederile art. 396 din Codul de procedură penală (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel ConstanŃa).
În materia organizării parchetelor, s-au formulat următoarele propuneri: trecerea poliŃiei judiciare în subordinea parchetului (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel GalaŃi, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel
Târgu-Mureş, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Parchetul de pe lângă
Curtea de Apel Ploieşti, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj), modificări aduse Regulamentului cu privire la evaluarea profesională a procurorilor (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea), simplificarea modului de evidenŃă scriptică a activităŃii şi a sistemului informaŃional (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău), elaborarea unui ghid privind activitatea ofiŃerului de cercetare
penală specială (Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel), măsuri care să asigure stabilitatea schemelor de personal (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti), modificarea Ordinului comun privind înregistrarea cauzelor penale în sensul neatribuirii numărului unic şi în alte situaŃii decât cele prevăzute de art. 5 alin. (3) şi (4) din Ordin (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj),
comasarea unităŃilor locale de parchet la nivel judeŃean (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Cluj).
La nivelul legislaŃiei secundare, în anul 2015, în exercitarea atribuŃiilor Consiliului Superior al Magistraturii prevăzute de art. 38
alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, dar şi, punctual, de alte dispoziŃii legale (spre exemplu, de art.
7 şi art. 17 din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de
pe lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi
completările ulterioare, care prevede atribuŃia Consiliului de a aproba Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului
de admitere la Şcoala NaŃională de Grefieri şi Regulamentul de organizare şi funcŃionare a Şcolii NaŃionale de Grefieri), au fost adoptate, modificate şi completate mai multe regulamente ce intră în competenŃa de reglementare a Consiliului, Plenul adoptând 42 de
hotărâri în acest sens.
Cu titlu de noutate în domeniu legislaŃiei secundare adoptate de Consiliul Superior al Magistraturii, trebuie menŃionat:
1. În cadrul activităŃii de elaborare a legislaŃiei secundare în anul 2015 o importanŃă deosebită pentru activitatea instanŃelor o are
aprobarea unui nou Regulament de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1375 din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 970 din 28 decembrie 2015. Astfel, ca urmare a numeroaselor propuneri de modificare şi completare a Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, aprobat prin
Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/200533, în şedinŃa din 25 noiembrie 2014 a Comisiei nr. 1 - „IndependenŃa şi responsabilizarea justiŃiei, eficientizarea activităŃii acesteia şi creşterea performanŃei judiciare, integritatea şi transparenŃa
sistemului judiciar”, s-a dispus constituirea, la nivelul Consiliului, a unui grup de lucru care să analizeze aceste propuneri. La lucrările
grupului de lucru, care s-au desfăşurat pe parcursul a 9 întâlniri, au participat membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, preşedinŃi de instanŃe şi reprezentanŃi ai Ministerului JustiŃiei personal, iar după ce a fost elaborată o primă formă a proiectului de regulament, au fost consultate toate instanŃele judecătoreşti, Ministerul JustiŃiei şi InspecŃia Judiciară, în vederea formulării de observaŃii şi
propuneri.
2. Dintre modificările operate asupra regulamentelor existente trebuie menŃionate, în special, cele privind evaluarea activităŃii
profesionale a magistraŃilor, respectiv Hotărârea Plenului nr. 1157 din 3 noiembrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 676/2007, precum şi Hotărârea Plenului nr. 1179 din 3 noiembrie 2015 prin care a fost aprobat un nou Ghid de
evaluare a activităŃii profesionale a magistraŃilor. La aceeaşi dată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat fişele de evaluare a activităŃii profesionale a judecătorilor şi procurorilor şi modelul orientativ al raportului de evaluare (Hotărârea nr. 1180/2015).
Scopul acestor intervenŃii normative l-a constituit creşterea efectivităŃii procesului de evaluare a magistraŃilor şi a eficientizării
acestuia. În acest sens, una dintre modificările operate o constituie corelarea indicatorilor de eficienŃă a activităŃii judecătorilor cu
indicatorii pe baza cărora se apreciază eficienŃa şi eficacitatea activităŃii instanŃelor, iar în ceea ce priveşte evaluarea eficienŃei activităŃii desfăşurate de procurori, indicatorii relevanŃi se vor raporta la volumul de activitate al parchetului în sectorul în care îşi desfăşoară activitatea procurorul evaluat.
3. Alte modificări operate la nivelul legislaŃiei secundare au vizat îmbunătăŃirea procedurilor de concurs, în cazul unor concursuri
organizate pe baza regulamentelor aprobate prin hotărâri ale Consiliului Superior al Magistraturii.
MenŃionăm, în acest sens, Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1048 din 13 octombrie 2015 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcŃii de conducere a judecătorilor şi procurorilor (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006), Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1047 din 13 octombrie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea
şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala NaŃională de Grefieri (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007), Hotărârea nr. 53 din 15 ianuarie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de grefier la instanŃele judecătoreşti şi la parchetele de pe lângă acestea (aprobat
prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007), Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
148 din 10 februarie 2015, 1050 din 13 octombrie 2015 şi 1378 din 17 decembrie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind
33 Cu titlu de exemplu, sunt de menŃionat cele patru intervenŃii operate, numai în cursul anului 2015, asupra Regulamentului de ordine interioară al instanŃelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, cu modificările şi completările ulterioare, (Hotărârile nr. 328 din 7 aprilie
2015, nr. 443 din 29 aprilie 2015, nr. 472 din 13 mai 2015 şi nr. 753 din 30 iunie 2015).
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organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului
Superior al Magistraturii nr. 621/2006) şi Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 608 din 10 iunie 2015 pentru
modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari (aprobat prin Hotărârea
Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006.
În acelaşi context, se cuvin a fi menŃionate modificările şi completările aduse Regulamentului privind concursul de admitere şi
examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
439/2006) - prin Hotărârea nr. 475 din 13 mai 2015 şi Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în
magistratură (aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012) - prin Hotărârea nr. 476 din 13 mai
2015.
Regulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului NaŃional al Magistraturii a mai fost modificat şi
completat prin Hotărârile nr. 1045 din 13 octombrie 2015, iar Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere în magistratură – prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1046 din 13 octombrie 2015.
4. Alte hotărâri ale Plenului prin care au fost modificate dispoziŃii regulamentare în anul 2015 sunt Hotărârea nr. 113 din 10 februarie 2015 pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor,
numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcŃii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcŃia de procuror şi a procurorilor în funcŃia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006 şi Hotărârea nr. 1324 din
8 decembrie 2015) pentru modificarea Regulamentului privind concediile judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului
Consiliului Superior al Magistraturii nr. 325/2005.
5. Din perspectiva activităŃii Consiliului Superior al Magistraturii prezintă importanŃă aprobarea Codului de conduită etică a funcŃionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (Hotărârea Plenului nr. 1175 din 3 noiembrie 2015).
Pe aceeaşi linie a respectării standardelor şi a deontologiei profesionale, în cadrul legislaŃiei secundare, se impune a fi menŃionat
şi Regulamentul privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul
Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat de Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii prin Decizia nr. 210 din 14 octombrie 2015.
Necesitatea adoptării acestui regulament a decurs din faptul că, deşi potrivit art. 87 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata îndeplinirii funcŃiei, personalul de specialitate juridică din Consiliului Superior al Magistraturii şi din Institutul NaŃional al Magistraturii este asimilat judecătorilor şi
procurorilor în ceea ce priveşte drepturile şi îndatoririle, iar potrivit alineatului (2) al aceluiaşi articol, stabilirea faptelor care constituie
abateri disciplinare, precum şi a procedurii de cercetare şi aplicare a sancŃiunilor disciplinare se face prin ordin al conducătorilor
autorităŃilor prevăzute la alin. (1), până la adoptarea acestui act normativ nu a existat o procedură de sancŃionare disciplinară a acestei categorii de personal.
Prin prisma frecvenŃei lor se evidenŃiază şi modificările aduse Regulamentului de organizare şi funcŃionare a Consiliului Superior
al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, completat şi modificat în anul 2015
prin Hotărârile nr. 782 din 8 iulie 2015, nr. 895 din 15 septembrie 2015, nr. 1132 din 27 octombrie 2015. IntervenŃia normativă repetată asupra acestui act normativ este justificată de incidenŃa dispoziŃiilor acestui regulament în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii.
Tot în legătură cu activitatea Consiliului trebuie menŃionate şi aprobarea proiectului noului Nomenclator arhivistic al Consiliului
Superior al Magistraturii şi luarea unor măsuri de îmbunătăŃire a activităŃii de arhivare (Hotărârea Plenului Consiliului Superior al
Magistraturii nr. 1268 din 24 noiembrie 2015).

II.2. Hotărâri ale Curţii Constituţionale şi ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie
Dintre deciziile pronunŃate în cursul anului 2015 de către Curtea ConstituŃională, sunt relevante din perspectiva activităŃii sistemului judiciar cele privind noile reglementări în materie penală, precum şi unele referitoare la alte materii. Astfel, instanŃele au făcut
referire, în majoritate, la următoarele decizii redate în continuare:
- Decizia nr. 11/15 ianuarie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul
penal, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 09.02.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile art. 1121 alin. (2) lit. a) din Codul
penal sunt constituŃionale în măsura în care confiscarea extinsă nu se aplică asupra bunurilor dobândite înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Codului penal al României şi a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal;
- Decizia nr. 12/15 ianuarie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 9 teza a doua din Legea nr.
198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale, în forma anterioară modificărilor
aduse prin Legea nr.184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale, raportate la sintagma „la data întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziŃiile art.
26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, publicată în Monitorul Oficial nr. 152 din
03.03.2015, prevederile art. 9 teza a doua din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale, în forma anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 184/2008 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcŃie de autostrăzi şi drumuri naŃionale, raportate la sintagma „la data
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întocmirii raportului de expertiză” cuprinsă în dispoziŃiile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de
utilitate publică sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 66/26 februarie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.2 alin.(1) lit.a) şi art.66 din
OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi
utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale aferente acestora, precum şi a celor ale pct. 2 subpct.2.3 din anexa la OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011, în forma anterioară modificărilor aduse prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 47/2014 pentru modificarea şi completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011, publicată în Monitorul Oficial nr.
236 din 07.04.2015, prin care s-a constatat că prevederile art. 66 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancŃionarea neregulilor apărute în obŃinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naŃionale
aferente acestora sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 76/26 februarie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 374 alin. (7) teza a doua din
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 174 din 13.03.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă de
excludere a procurorului de la dezbaterea contradictorie a probelor cuprinsă în art. 374 alin.(7) teza a doua din Codul de procedură
penală este neconstituŃională;
- Decizia nr. 166/17 martie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 54, art. 344 alin. (3) şi (4), art.
346 alin. (3) şi (7), art. 347 şi art. 5491 din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din 21.04.2015, prin care
s-a constatat că dispoziŃiile art. 5491 alin. (2) din Codul de procedură penală sunt neconstituŃionale. De asemenea, s-a constatat că
soluŃiile legislative cuprinse în art.5491 alin.(3) din Codul de procedură penală, potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară se
pronunŃă „în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la alin.(2)” şi în art. 5491 alin. (5) din Codul de procedură penală, potrivit căreia instanŃa ierarhic superioară ori completul competent se pronunŃă „fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 235/7 aprilie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 484 alin. (2) şi ale art. 488 din
Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 364 din 26.05.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile art. 488 din
Codul de procedură penală, precum şi soluŃia legislativă cuprinsă în art. 484 alin. (2) din Codul de procedură penală, care exclude
persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente de la audierea în faŃa instanŃei de fond, sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 336/30 aprilie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.235 alin.(1) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr.342 din 19.05.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile art. 235 alin. (1) din Codul
de procedură penală sunt constituŃionale în măsura în care nerespectarea termenului „cu cel puŃin 5 zile înainte de expirarea duratei
arestării preventive” atrage incidenŃa art. 268 alin. (1) din Codul de procedură penală;
- Decizia nr. 361/7 mai 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 218—222 şi art. 241 alin. (11) lit. a)
din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 419 din 12.06.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile art. 222
din Codul de procedură penală sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 363/7 mai 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 495 din 06.07.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile
art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale sunt neconstituŃionale;
- Decizia nr. 423/9 iunie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 4884 alin. (5) din Codul de procedură penală şi ale art. 105 din Legea nr.255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziŃii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial nr.
538 din 20.07.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă potrivit căreia contestaŃia privind durata procesului penal se soluŃionează „fără participarea părŃilor şi a procurorului” este neconstituŃională;
- Decizia nr. 496/23 iunie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 335 alin. (4) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 708 din 22.09.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă potrivit căreia judecătorul de cameră preliminară hotărăşte „fără participarea procurorului şi a suspectului sau, după caz, a inculpatului” este
neconstituŃională;
- Decizia nr. 506/30 iunie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 459 alin. (2) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 539 din 20.07.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanŃă „fără citarea părŃilor” este neconstituŃională;
- Decizia nr. 542/14 iulie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 431 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 21.09.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă potrivit căreia admisibilitatea în principiu a contestaŃiei în anulare se examinează de către instanŃă „fără citarea părŃilor” este neconstituŃională;
- Decizia nr. 552/16 iulie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 3 alin. (3) teza a doua, art. 342,
art. 343, art. 344 alin. (1)—(3), art. 345 alin. (2) şi (3), art. 346 alin. (2)—(7), art. 347 alin. (1) şi (2) şi art. 348 din Codul de procedură
penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 707 din 21.09.2015, prin care s-a constatat că soluŃia legislativă cuprinsă în art. 3 alin. (3)
teza a doua din Codul de procedură penală conform căreia exercitarea funcŃiei de verificare a legalităŃii netrimiterii în judecată este
compatibilă cu exercitarea funcŃiei de judecată este neconstituŃională;
- Decizia nr. 631/8 octombrie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 344 alin. (2) şi (3), art. 345
alin. (3), art. 346 alin. (2) şi art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 831 din 6.11.2015, prin
care s-a constatat că soluŃia legislativă cuprinsă în art. 347 alin. (1) din Codul de procedură penală potrivit căreia numai „procurorul
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şi inculpatul” pot face contestaŃie cu privire la modul de soluŃionare a cererilor şi a excepŃiilor, precum şi împotriva soluŃiilor prevăzute
la art. 346 alin.(3)—(5) este neconstituŃională;
- Decizia nr. 740/3 noiembrie 2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art. 222 alin. (10) din Codul de
procedură penală, publicată în Monitorul Oficial nr. 927 din 15.12.2015, prin care s-a constatat că dispoziŃiile art. 222 alin. (10) din
Codul de procedură penală sunt neconstituŃionale.
Conform opiniilor exprimate de instanŃe, printre deciziile pronunŃate de Curtea ConstituŃională în anul 2015 cu impact asupra activităŃii acestora, au fost indicate:
1. Curtea de Apel Târgu-Mureş: deciziile pronunŃate în materie penală privind aplicarea Codului penal şi a Codului de procedură penală;
2. Curtea de Apel Timişoara: deciziile nr. 631/2015, nr. 553/2015, nr. 542/2015, nr. 506/2015, nr. 380/2015, nr. 363/2015, nr.
361/2015, nr. 336/2015, nr. 235/2015, nr. 166/2015, nr. 67/2015 şi nr. 12/2015;
3. Curtea de Apel Suceava: deciziile nr. 76/26.02.2015, nr. 166/17.03.2015; 235/7.04.2015; nr. 336/30.04.2015, nr. 351/2015,
nr. 361/7.05.2015, nr. 380/26.05.2015, nr. 423/9.06.2015, nr. 496/.2015; nr. 591/1.10.2015, nr. 631/8.10.2015; nr. 633/2015 şi nr.
694/20.10.2015;
4. Curtea de Apel Piteşti: decizia nr. 166/2015;
5. Curtea de Apel Craiova: deciziile nr. 11/2015 şi nr. 12/2015;
6. Curtea de Apel Oradea: deciziile nr. 76/2015, nr. 166/2015, nr. 423/2015, nr. 496/2015, nr. 506/2015, nr. 542/2015, nr.
552/2015 şi nr. 631/2015;
7. Curtea de Apel Cluj: deciziile nr. 11/2015, nr. 76/2015, nr. 166/2015, nr. 206/2015, nr. 222/2015, nr. 235/2015, nr. 336/2015,
nr. 363/2015, nr. 423/2015, nr. 506/2015, nr. 552/2015, nr. 542/2015, nr. 553/2015, nr. 591/2015 şi nr. 631/2015;
8. Curtea de Apel Braşov: deciziile nr. 66/2015, nr. 594/2015, nr. 166/2015, nr. 235/2015, nr. 423/2015, nr. 485/2015, nr.
496/2015, nr. 506/2015, nr. 542/2015, nr. 552/2015, nr. 631/2015 şi nr. 363/2015;
9. Curtea de Apel Bacău: deciziile nr. 66/2015, nr. 552/2015, nr. 631/2015, nr. 496/2015, nr. 361/2015, nr. 166/2015 şi nr.
506/2015;
10. Curtea de Apel Bucureşti: decizia nr. 1/2015, decizia nr. 11/2015, decizia nr. 12/2015. decizia nr. 13/2015, decizia nr.
16/2015, decizia nr. 64/2015, decizia nr. 66/2015, decizia nr. 67/2015, decizia nr. 76/2015, decizia nr. 166/2015, decizia nr.
222/2015, decizia nr. 235/2015, decizia nr. 336/2015, decizia nr. 351/2015, decizia nr. 361/2015. decizia nr. 363/2015, decizia nr.
387/2015, decizia nr. 423/2015, decizia nr. 485/2015, decizia nr. 496/2015, decizia nr. 506/2015, decizia nr. 542/2015, decizia nr.
552/2015, decizia nr. 553/2015, decizia nr. 591/2015, decizia nr. 603/2015, decizia nr. 631/2015, decizia nr. 686/2015, decizia nr.
694/2015, decizia 734, decizia nr. 740/2015;
11. Curtea de Apel GalaŃi: deciziile CurŃii ConstituŃionale nr. 166/2015, nr. 740/2015, nr. 506/2015, nr. 631/2015, nr. 361/2015,
nr. 542/2015 şi nr. 496/2015;
12. Curtea de Apel Iaşi: deciziile nr. 11/2015, nr. 76/2015, nr. 166/2015, nr. 235/2015, nr. 297/2015, nr. 336/2015, nr. 361/2015,
nr. 380/2015, nr. 496/2015, nr. 387/2015, nr. 740/2015, nr. 631/2015, nr. 552/2015 şi nr. 553/2015.506
13. Curtea de Apel Ploieşti: deciziile de admitere pronunŃate de Curtea ConstituŃională în materie penală;
14. Curtea de Apel ConstanŃa: deciziile referitoare la dispoziŃiile Codului penal şi ale Codului de procedură penală;
15. Curtea Militară de Apel Bucureşti: deciziile pronunŃate de Curtea ConstituŃională în materie penală.
Referitor la deciziile pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, precizăm că ample referiri sunt efectuate în capitolul
I.5.3. „Mecanisme de unificare a practicii judiciare”, fiind reliefat rolul deosebit de important al instanŃei supreme din această perspectivă, continuat şi chiar accentuat în anul 2015.
În ceea ce priveşte deciziile pronunŃate în anul 2015 de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, opiniile instanŃelor se concretizează,
în esenŃă, după cum urmează:
1. Curtea de Apel Timişoara: deciziile nr. 4 şi 6 din 2015; deciziile completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept: nr. 9,
10, 13, 15, 19 şi 25 din 2015;
2. Curtea de Apel Suceava: decizia nr.6/2015; decizia 8/2015; decizia nr. 9/2015; decizia 13/2015; decizia nr. 14/2015; decizia
nr. 28/2015; decizia nr. 2/2015; decizia nr. 3/2015; decizia nr. 4/2015; decizia nr. 5/2015; decizia nr. 7/2015; decizia nr. 8/2015; decizia nr. 16/2015; decizia nr. 17/2015; decizia nr. 22/2015; decizia nr.l1/2015 şi decizia nr.19/2015;
3. Curtea de Apel Piteşti: deciziile pronunŃate de instanŃa supremă în dosarele nr. 199/1/2015 şi nr. 1329/1/2015; decizia completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 7/2015;
4. Curtea de Apel Craiova: deciziile nr. 10, 11, 12 şi 21 din 2015;
5. Curtea de Apel Oradea: deciziile în recurs în interesul legii nr. 5/2015, 6/2015 şi 7/2015;
6. Curtea de Apel Cluj: deciziile în interesul legii nr. 12, 14, 23 din 2015; deciziile completului pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept: nr. 10, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 32 şi 34 din 2015; deciziile nr. 1/2015, nr. 5/2015, nr. 8/2015 şi nr. 24/2015;
7. Curtea de Apel Braşov: deciziile penale nr. 10/2015, nr. 11/2015, nr. 12/2015 şi nr. 16/2015; deciziile în interesul legii nr.
3/2015, nr. 4/2015, nr. 6/2015, nr. 9/2015, nr. 14/2015, nr. 19/2015, nr. 20/2015 şi nr. 21/2015; deciziile completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept nr. 3/2015, nr. 4/2015 şi nr. 34/2015;
8. Curtea de Apel Bacău: deciziile în interesul legii nr. 12, 19 şi 20 din 2015, deciziile nr. 6/2015, nr. 7/2015, nr. 10/2015, nr.
18/2015, nr. 20/2015 şi nr. 27/2015;
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9. Curtea de Apel Bucureşti: recursuri în interesul legii - decizia nr. 1/2015. decizia nr. 3/2015, decizia nr. 4/2015, decizia nr.
5/2015, decizia nr. 6/2015, decizia nr. 7/2015, decizia nr. 8/2015, decizia nr. 9/2015, decizia nr. 10/2015, decizia nr. 11/2015, decizia
nr 12/2015, decizia nr. 13/2015, decizia nr. N/2015, decizia nr. 15/2015, decizia nr. 16/2015, decizia nr. 11/2015, decizia nr. 19/2015,
decizia nr. 21/2015, decizia nr. 24/2015, decizia nr. 25/2015, decizia nr. 26/2015 şi decizia nr. 29/2015; decizii pronunŃate de către
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - decizia nr. 7/2015, decizia nr. 10/2015, decizia nr. 11/2015, decizia nr.
12/2015 şi decizia nr. 21/2015,
10. Curtea de Apel ConstanŃa: deciziile nr. 1/2015, nr. 3/2015, nr. 6/2015, nr. 7/2015, nr. 9/2015, nr. 11/2015, nr. 15/2015 şi nr.
21/2015;
11. Curtea de Apel GalaŃi: recurs în interesul legii – decizia nr. 6/2015; deciziile instanŃei supreme nr. 19/2015 şi nr. 21/2015;
12. Curtea de Apel Iaşi: decizii pronunŃate de către Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept – nr. 5/2015, nr.
7/2015, nr. 20/2015, nr. 21/2015, nr. 22/2015, nr. 28/2015, nr. 30/2015, nr. 32/2015 şi nr. 34/2015; recursuri în interesul legii – nr.
1/2015, nr. 9/2015, nr. 23/2015 şi nr. 24/2015; deciziile instanŃei supreme nr. 3/2015, nr. 10/2015, nr. 13/2015, nr. 15/2015 şi nr.
22/2015;
13. Curtea de Apel Ploieşti: decizia nr. 20/2015 şi deciziile în interesul legii şi cele pronunŃate pentru dezlegarea unor chestiuni
de drept;
14. Curtea Militară de Apel Bucureşti: deciziile referitoare la dispoziŃii le Codului penal şi ale Codului de procedură penală;
15. Curtea de Apel Târgu-Mureş: deciziile nr. 6, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 27 şi 33 din 2015.
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Capitolul III
INDEPENDENŢA ŞI RĂSPUNDEREA JUDECĂTORILOR,
PROCURORILOR ŞI MAGISTRAŢILOR ASISTENŢI
III.1. Apărarea independenŃei, imparŃialităŃii şi reputaŃiei profesionale a judecătorilor şi
procurorilor


Apărarea independenŃei şi imparŃialităŃii sistemului judiciar

În raportul Mecanismului de Cooperare şi Verificare aferent lunii ianuarie 2016 se remarcă faptul că rămân frecvente criticile la
adresa magistraŃilor exprimate de către politicieni şi în mass-media, precum şi lipsa de respect faŃă de hotărârile judecătoreşti.
În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a pronunŃat 20 de hotărâri în materia
apărării independenŃei şi imparŃialităŃii sistemului judiciar.
SituaŃia acestora se prezintă astfel:
1. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări cu privire la apărarea independenŃei, imparŃialităŃii şi a reputaŃiei profesionale a unor magistraŃi şi a sistemului judiciar în ansamblul său, ca urmare a afirmaŃiilor publice făcute de Preşedintele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România într-o întrunire publică, ocazionată de aniversarea a 25 de
ani de la crearea U.D.M.R., unde a făcut referire la un dosar penal în care a fost condamnat un fost ministru.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 150/19.02.2015, şi-a însuşit concluziile raportului InspecŃiei Judiciare în sensul că prin declaraŃiile publice analizate s-a adus atingere independenŃei şi imparŃialităŃii unor magistraŃi, precum şi independenŃei sistemului judiciar în ansamblul său.
2.Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă şi în ce măsură a fost adusă atingere independenŃei şi imparŃialităŃii procurorilor DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, precum şi dacă a fost adusă atingere independenŃei sistemului judiciar, în ansamblul său, ca urmare a afirmaŃiilor emise în spaŃiul public de doamna U.E.G., membru
al Camerei DeputaŃilor, în cuprinsul cărora a făcut mai multe referiri la activitatea unor magistraŃi, precum şi la alte activităŃi desfăşurate în cadrul sistemului judiciar.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 151/19.02.2015 şi-a însuşit concluziile raportului InspecŃiei Judiciare în sensul că prin declaraŃiile emise în spaŃiul public de doamna UEG, membru al Camerei DeputaŃilor, în perioada 02-05 februarie
2015 preluate în mass media, s-a adus atingere independenŃei şi imparŃialităŃii procurorilor DNA şi sistemului judiciar în ansamblul
său.
3. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări cu privire la eventuala atingere
adusă independenŃei şi imparŃialităŃii procurorului şi a sistemului judiciar, urmare a declaraŃiei publice formulate de domnul A.S.,
inculpat într-un dosarul penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, declaraŃie preluată de massmedia.
Prin Hotărârea nr. 152/19.02.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a stabilit că declaraŃia publică formulată de către inculpat, în legătură cu dosarul de urmărire penală al Parchetului de pe lângă Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie aduce atingere independenŃei şi imparŃialităŃii sistemului judiciar şi a procurorului de caz.
4. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări în urma sesizării formulate de W.R.,
reprezentat prin avocatul N. T., ca urmare a afirmaŃiilor făcute de Autoritatea NaŃională pentru Restituirea ProprietăŃilor în cadrul unei
întâmpinări depusă într-un dosar aflat pe rolul CurŃii de Apel Bucureşti - pentru a se stabili dacă şi în ce măsură prin referirile formulate de această instituŃie publică aflată în subordinea Guvernului României a fost adusă atingere independenŃei şi imparŃialităŃii judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti, precum şi dacă a fost adusă atingere independenŃei sistemului judiciar în ansamblul său.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 212/ 03.03.2015 şi-a însuşit concluziile raportului InspecŃiei Judiciare în sensul că a respins cererea de apărare a independenŃei şi imparŃialităŃii judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti, precum
şi a sistemului judiciar în ansamblul său.
5. Consiliul Superior al Magistraturii, prin Hotărârea nr. 181/19.02.2015, a solicitat InspecŃiei Judiciare efectuarea unor verificări
cu privire la apărarea independenŃei sistemului judiciar, ca urmare a declaraŃiilor, din data de 14.02.2015, făcute de domnul C.P.T. Preşedintele Senatului României, privind respingerea solicitării de ridicare a imunităŃii parlamentare a domnului senator V.V.
Prin Hotărârea nr. 255/19.03.2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare în sensul că afirmaŃiile emise în spaŃiul public de către Preşedintele Senatului României, sunt de natură a aduce atingere independenŃei,
prestigiului şi credibilităŃii justiŃiei, cu consecinŃa subminării autorităŃii acesteia, inclusiv a sistemului judiciar în ansamblul său.
6. Consiliul Superior al Magistraturii a sesizat InspecŃia Judiciară în vederea efectuării verificărilor referitoare la posibila atingere
adusă independenŃei justiŃiei cât şi a judecătorilor şi procurorilor ce au sau au avut de soluŃionat cauza privind pe inculpatul NC, ca
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urmare a opiniilor exprimate în spaŃiul public, prin comunicatele date de către Uniunea NaŃională a Consiliilor JudeŃene din România
şi un consiliul JudeŃean.
Prin Hotărârea nr. 256/19.03.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a
apreciat că prin afirmaŃiile emise în spaŃiul public, a fost afectată nu numai imaginea DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, a instanŃei judecătoreşti care a dispus măsura arestării şi a magistraŃilor care au instrumentat dosarul, ci şi imaginea sistemului judiciar, în ansamblul său.
7. Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, a sesizat InspecŃia Judiciară în vederea efectuării verificărilor în legătură cu
aspectele sesizate de doamna UEG, deputat în Parlamentul României, respectiv dacă raportarea presei la dosarele în care a fost
acuzată petiŃionara, a afectat independenŃa justiŃiei.
Prin Hotărârea nr. 279/19.03.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare, în
sensul că nu s-au constatat elemente de natură să aducă atingere independenŃei sistemului judiciar.
8. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă, prin afirmaŃiile conŃinute în mesajul publicat în data de 7.03.2015 pe contul de facebook al fostului Preşedinte al României T.B., în legătură cu
măsurile procesuale dispuse de procurori într-un dosar care îl viza şi dezbaterea mediatică a acestora, a fost adusă atingere independenŃei şi imparŃialităŃii procurorilor implicaŃi în instrumentarea dosarului.
Prin Hotărârea nr. 338/07.04.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea, reŃinând că afirmaŃiile emise în spaŃiul public de fostul preşedinte al României în cadrul unei emisiuni de televiziune
aduc atingere independenŃei, prestigiului şi credibilităŃii justiŃiei cu consecinŃa subminării autorităŃii acesteia, inclusiv a sistemului
judiciar în ansamblul său.
9. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă şi în ce măsură a fost adusă atingere independenŃei sistemului judiciar, în ansamblul său, prin afirmaŃiile făcute de fostul preşedinte al României
în cadrul unei emisiuni televizate, în data de 06.04.2015, în cuprinsul căreia a făcut mai multe referiri la activitatea unor magistraŃi,
precum şi la alte activităŃi desfăşurate în cadrul sistemului judiciar, preluate ulterior de mass media.
Prin Hotărârea nr. 415/29.04.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
10. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă apariŃia în
spaŃiul public, în perioada 09.02.2015 – 19.03.2015, a unor articole/editoriale a fost de natură să aducă atingere independenŃei şi
imparŃialităŃii procurorilor DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie precum şi independenŃei sistemului judiciar, în ansamblul său.
Prin Hotărârea nr. 416/29.04.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
11. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă a fost adusă atingere independenŃei sistemului judiciar, urmare a declaraŃiei publice făcute de domnul K. H., preşedintele Uniunii Democrate a
Maghiarilor din România, la data de 17.04.2015, cu ocazia Congresului U.D.M.R. ce a avut loc la Cluj-Napoca.
Prin Hotărârea nr. 518/26.05.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
12. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă prin afirmaŃiile emise în spaŃiul public de fostul preşedinte al României din data de 22.04.2015, afirmaŃii preluate de mass media, a fost adusă
atingere independenŃei sistemului judiciar.
Prin Hotărârea nr. 519/26.05.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
13. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili existenŃa posibilei afectări a independenŃei justiŃiei şi magistraŃilor faŃă de declaraŃiile domnului general D.D., director al DirecŃiei juridice din cadrul
Serviciului Român de InformaŃii, date într-un interviu din data de 30.04.2015.
Prin Hotărârea nr. 636/15.06.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
respins cererea.
14. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare efectuarea unor verificări cu privire la apărarea independenŃei
sistemului judiciar, ca urmare a unor demersuri instituŃionale promovate de către reprezentanŃii Senatului României, la data de
25.05.2015, în contextul pronunŃării deciziei definitive de achitare a doamnei M.R. şi a dezbaterii în spaŃiul public, începând cu data
de 21 mai 2015 a aceluiaşi subiect.
Prin Hotărârea nr. 658/22.06.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
15. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă şi în ce
măsură a fost adusă atingere independenŃei sistemului judiciar în ansamblul său şi dacă afirmaŃiile făcute de domnul prim-ministru
V.V.P., în seara zilei 01.06.2015 în cadrul unei emisiuni sunt de natură să afecteze prestigiul şi credibilitatea justiŃiei.
Prin Hotărârea nr. 659/22.06.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a
admis cererea.
16. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări în legătură cu materialele de presă
publicate ca urmare a unor declaraŃii privind lipsa de independenŃă a judecătorilor determinată de presiunea exercitată de procurori
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şi lucrătorii din cadrul serviciilor specializare în culegerea de informaŃii în vederea pronunŃării unor hotărâri judecătoreşti favorabile
acestora, afirmaŃii făcute de domnul deputat S.G., în data de 24.06.2015.
Prin Hotărârea nr. 824/24.08.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare în
sensul că afirmaŃiile făcute de domnul deputat S.G. sunt de natură a aduce atingere independenŃei sistemului judiciar.
17. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări cu privire la apărarea independenŃei sistemului judiciar, ca urmare analizării de către Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a solicitării cererii de apărare a reputaŃiei
profesionale formulată de judecătorul M. M. din cadrul Tribunalului Bucureşti.
Prin Hotărârea nr. 825/24.08.2015, Plenul Consiliului Superior şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a apreciat că afirmaŃiile expuse în articolele de presă referitoare la procedura insolvenŃei împotriva S.C Realitatea Media S.A sunt de natură a aduce
atingere independenŃei sistemului judiciar.
18. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare efectuarea unor verificări pentru a se stabili dacă afirmaŃiile
preşedintelui unui consiliului judeŃean şi ale unui deputat, atât la adresa procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de CasaŃie şi JustiŃiei, cât şi a procurorilor din cadrul acestei unităŃi emise în spaŃiul public reprezintă un atac la adresa independenŃei justiŃiei.
Prin Hotărârea nr. 891/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a decis că orice afirmaŃie la adresa calităŃii actului
de justiŃie trebuie să aibă o bază reală, să fie întemeiată pe date concrete şi palpabile, urmând să fie evitate opiniile personale, teoretizările abstracte şi, cu atât mai mult, exprimarea unor păreri asupra cauzelor încă nesoluŃionate aflate pe rolul instanŃelor de judecată. În consecinŃă, Plenul a decis că afirmaŃiile făcute în spaŃiul public de persoanele menŃionate au adus atingere independenŃei
sistemului judiciar.
19. Consiliul Superior al Magistraturii a înaintat InspecŃiei Judiciare solicitarea U.N.J.R, pentru a se verifica dacă afirmaŃiile domnului G.N., preşedintelui filialei judeŃene PSD Iaşi, publicate în mass media în data de 22.08.2015, au afectat independenŃa şi imparŃialitatea justiŃiei.
Prin Hotărârea nr. 899/15.09.2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a respins cererea.
20. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare analizarea afirmaŃiilor publice ale domnului V.V.P., prim ministrul României, făcute ca urmare a trimiterii sale în judecată, în vederea efectuării verificărilor necesare pentru a stabili dacă şi în
ce măsură afirmaŃiile publice au fost de natură să aducă atingere independenŃei sistemului judiciar în ansamblul său.
Prin Hotărârea nr. 993/06.10.2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluziile InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea.
 Apărarea independenŃei, imparŃialităŃii şi a reputaŃiei profesionale
În cadrul DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru judecători au fost înregistrate 20 cereri, dintre care 6 au fost admise, 6 au
fost respinse, 5 au fost retrase, la una s-a renunŃat şi 3 cereri se află în lucru.
Apreciem util a prezenta, în cele ce urmează, situaŃia cererilor admise de apărare a reputaŃiei:
1. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea formulată de
judecătorul Moncea Mariana, judecător sindic în cadrul Tribunalului Bucureşti, privind apărarea reputaŃiei profesionale ca urmare a
apariŃiei unui comunicat de presă emis de canalul de televiziune România TV, prin care, în opinia sa, se aduc grave acuzaŃii la adresa judecătorului sindic, în legătură cu deschiderea şi derularea procedurii insolvenŃei debitoarei SC Realitatea Media SA.
Prin Hotărârea nr. 457/12.05.2015, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea de apărarea reputaŃiei profesionale.
2. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea formulată de
judecătorii M.A.R şi D.G.C. în calitate de succesori ai autorului Marina Emil (fost judecător la Tribunalul Vâlcea) de apărare a reputaŃiei profesionale a acestuia din urmă în raport cu aspectele semnalate în articolul intitulat "Sinuciderea judecătorului Emil Marina
trebuie anchetată riguros", publicat în cotidianul "Săptămâna în Oltenia" din data de 09.03.2015, articol, care în opinia acestora,
conŃine afirmaŃii grave şi nefondate referitoare la modul în care judecătorul E.M şi a exercitat profesia de magistrat.
Prin Hotărârea nr. 603/10.06.2015, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea de apărare a reputaŃiei profesionale formulată de succesorii judecătorului Emil Marina
3. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea formulată de
judecătorul Susanu Rodica din cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, privind apărare a reputaŃiei profesionale a urmare a faptului
că, în zilele de 13-14 mai 2015, pe gardul imobilului situat vis a vis de sediul instanŃei în care îşi desfăşoară activitatea a fost fixat un
baner pe care era înscris sloganul „ICCJ acceptă incompatibilitatea Susanu Rodica”.
Prin Hotărârea nr. 604/10.06.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a
admis ca întemeiată cererea de apărare a reputaŃiei profesionale.
4. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea formulată de
doamna judecător Taus Simona din cadrul Judecătoriei Zărneşti privind apărarea independenŃei şi reputaŃiei profesionale, ca urmare
a apariŃiei în mass media a mai multor articole de presă, care, în opinia judecătorului prezintă trunchiat o situaŃie de fapt ce nu a fost
verificată în prealabil de către jurnalişti, acestea, împreună cu titlul ales, fiind tendenŃioase şi induc în conştiinŃa opiniei publice o
percepŃie negativă cu privire la activitatea şi reputaŃia judecătorului.
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Prin Hotărârea nr.1031/13.10.2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a
dispus admiterea cererii.
5. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări în raport de cererea formulată de judecător Dragomir Ilie Iulian de apărare a independenŃei, imparŃialităŃii şi reputaŃiei profesionale, ca urmare a alegaŃiilor făcute în cadrul emisiunii "Exces de putere" difuzată pe postul TV Antena 3 în data de 11.09.2015 şi reluate în articolul semnat de Ion Alexandru
"Legăturile judecătorului cu naşu în suflet cu gruparea lui Băsescu" publicat în ziarul Jurnalul NaŃional din data de 14.09.2015.
Prin Hotărârea nr. 1106/27.10.2015 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a
dispus admiterea cererii.
6. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea formulată de
judecător Mănăilescu Ştefan din cadrul Judecătoriei Pătârlagele ca urmare a formulării cererilor de recuzare în două dosare în care
au fost depuse extrasele unor pretinse mesaje de pe o reŃea de socializare, din care în mod explicit se deducea că părŃile au intervenit pe lângă judecător pentru a influenŃa soluŃiile din cele două dosare. În acest context petentul susŃine că la data de 19.11.2015
a făcut declaraŃii de abŃinere care au fost respinse. Consideră că prin publicarea mesajelor pe reŃeaua de socializare i s-au adus
grave prejudicii privind reputaŃia profesională.
Prin Hotărârea nr.45/21.01.2016 Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit propunerea InspecŃiei Judiciare şi a dispus admiterea cererii.
În cadrul DirecŃiei de inspecŃie judiciară pentru procurori au fost înregistrate 7 cereri de apărare a reputaŃiei profesionale, independenŃei şi imparŃialităŃii formulate de procurori, dintre care 5 au fost admise de către Plenul Consiliului Superior al Magistraturii,
în cazul unei cereri s-a luat act de renunŃare, iar o cerere se află în curs de soluŃionare.
SituaŃia cererilor admise se prezintă astfel:
1. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuarea unor verificări în raport de cererea de apărare a
reputaŃiei profesionale formulată de domnul Călin Nistor, procuror şef adjunct al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, ca urmare a afirmaŃiilor făcute de moderatorii şi invitaŃii unei emisiuni televizate, unde s-a pus în discuŃie, în principal, modul în care domnul procuror ar
fi instrumentat şi soluŃionat, în perioada în care ocupa funcŃia de şef al unui serviciu teritorial al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, anumite dosare penale.
Prin Hotărârea nr. 470/13.05.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea.
2. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a
reputaŃiei profesionale formulată de domnul Armeanu Sorin, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui, ca
urmare a unor critici cu caracter calomnios formulate în presă şi în cadrul unei emisiuni televizate, cu privire la modul în care se instrumentează un dosar penal.
Prin Hotărârea nr. 892/15.09.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea.
3. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a
reputaŃiei profesionale formulată de domnul Dicu Adrian, prim procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu, ca urmare a afirmaŃiilor făcute atât în presă cât şi în cadrul unor emisiuni televizate, unde s-a pus în discuŃie, în principal, imparŃialitatea în
exercitarea atribuŃiilor de serviciu.
Prin Hotărârea nr. 992/06.10.2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea.
4. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări în raport de cererea de apărare a
reputaŃiei profesionale formulată de doamna Florentina Drăghiceanu, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, în raport de aspectele semnalate în mass-media, respectiv apariŃia unor articole vizând activitatea procurorului şi modul de soluŃionare a unui dos având ca obiect cercetarea unor fapte penale.
Prin Hotărârea nr. 1356/17.12.2015, Plenul Consiliului şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a admis cererea.
5. Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat InspecŃiei Judiciare, efectuare a unor verificări ca urmare a cererii de apărare a
reputaŃiei profesionale formulată de domnul procuror Lia Sorin Marian din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Slatina în raport de aspectele semnalate în mass-media, respectiv apariŃia unor articole vizând activitatea procurorului şi modul de soluŃionare a
unui dosar având ca obiect cercetarea unor fapte penale.
Prin Hotărârea nr. 46/21.01.2016, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii şi-a însuşit concluzia InspecŃiei Judiciare şi a admis
cererea.
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III.2. Răspunderea judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi
III.2.1. Răspunderea disciplinară a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi
A. Răspunderea disciplinară a judecătorilor
În anul 2015, în perioada de referinŃă, SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a pronunŃat 28 de hotărâri de sancŃionare a
unor judecători, astfel:
1. Prin Hotărârea nr. 2J/28.01.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „mutarea disciplinară pe o perioadă de 2 luni la Tribunalul Argeş” împotriva judecătorului M.R.E. din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin decizia civilă nr.155/12.10.2015 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în dosarul
nr.1430/1/2015, prin care s-a admis recursul declarat de M.R.E., s-a casat în parte hotărârea atacată în sensul că înlocuieşte sancŃiunea „mutării disciplinare „ cu „diminuarea indemnizaŃiei cu 10% pe o perioadă de 2 luni”.
2. Prin Hotărârea nr. 3J/ 18.02.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excludere din magistratură” împotriva judecătorului C.G. de la Curtea de Apel
Oradea, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin decizia civilă nr.165/26.10.2015 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în dosarul
nr.1501/1/2015, prin care s-a admis recursul declarat de C.G., s-a casat în parte hotărârea atacată şi a aplicat pârâtului C.G. sancŃiunea disciplinară constând în mutarea disciplinară pentru o perioadă de 6 luni la Curtea de Apel Suceava.
3. Prin Hotărârea nr. 5J/11.03.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „suspendarea din funcŃie pe o perioadă de 3 luni” împotriva judecătorului C.M.L. din
cadrul CurŃii de Apel Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin decizia civilă nr. 21/25.01.2016 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în dosarul
nr.1501/1/2015, prin care s-a respins ca nefondat recursul.
4. Prin Hotărârea nr. 6J/11.03.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „suspendarea din funcŃie pe o perioadă de 3 luni” împotriva judecătorului C.M.L. din
cadrul CurŃii de Apel Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin decizia civilă nr.239/14.12.2015 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie în dosarul
nr.2736/1/2015, prin care s-a respins ca nefondat recursul declarat de C.M.L.
5. Prin Hotărârea nr. 7J/11.03.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „avertisment” împotriva judecătorului C.M.L. din cadrul CurŃii de Apel Bucureşti,
pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin decizia civilă nr.20/25.01.2016 pronunŃată de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prin care s-a
respins ca nefondat recursul.
6. Prin Hotărârea nr. 8J/22.04.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 6 luni”
împotriva judecătorului M.L. din cadrul Judecătoriei Braşov, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I
din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
7. Prin Hotărârea nr. 10J/6.05.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „avertisment” împotriva judecătorului U.G. din cadrul Tribunalului Covasna, pentru
săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) cu aplicarea art.991 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
8. Prin Hotărârea nr. 12J/1.07.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „suspendarea din funcŃia de judecător pe o perioadă de 6 luni” împotriva judecătorului D.C. din cadrul Judecătoriei Giurgiu, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
9. Prin Hotărârea nr. 14J/9.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excluderea din magistratură” împotriva judecătorului D.C. din cadrul Judecătoriei
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Giurgiu, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
10. Prin Hotărârea nr. 15J/9.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni” împotriva judecătorului S.G. din cadrul Judecătoriei Fălticeni, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la
art.991 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
11. Prin Hotărârea nr. 16J/9.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3 luni”
împotriva judecătorului T.Ş.O. din cadrul Tribunalului Alba, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) din
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
12. Prin Hotărârea nr. 18J/16.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3
luni” împotriva judecătorului L.A.L. din cadrul Tribunalului Botoşani, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit.
h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
13. Prin Hotărârea nr. 19J/23.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3
luni” împotriva judecătorului T.I.D. din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit.
h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
14. Prin Hotărârea nr. 20J/23.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „suspendarea din funcŃie pe o perioadă de 3 luni” împotriva judecătorului S.B.L.
din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
15. Prin Hotărârea nr. 21J/23.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „avertisment” împotriva judecătorului J.A. din cadrul Judecătoriei Vălenii de
Munte, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
16. Prin Hotărârea nr. 22J/30.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excluderea din magistratură” împotriva judecătorului L.E. din cadrul Judecătoriei Horezu, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) teza I şi lit.t) cu aplic. art.991 alin.2 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
17. Prin Hotărârea nr. 23J/30.09.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 3
luni” împotriva judecătorului D.R.V. din cadrul Judecătoriei ConstanŃa, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99
lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
18. Prin Hotărârea nr. 25J/7.10.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „avertisment” împotriva judecătorului B.A.E. din cadrul CurŃii de Apel Bucureşti,
pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. t) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
19. Prin Hotărârea nr. 29J/28.10.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excludere din magistratură” împotriva judecătorului C.C.M. din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
20. Prin Hotărârea nr. 32J/11.11.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excludere din magistratură” împotriva judecătorului C.C.M. din cadrul Tribunalului Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
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21. Prin Hotărârea nr. 34J/11.11.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de o
lună” împotriva judecătorului B.C. din cadrul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la art.991 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
22. Prin Hotărârea nr. 35J/11.11.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „excludere din magistratură” împotriva judecătorului P.A.T. din cadrul Judecătoriei Aiud, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) teza I din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
23. Prin Hotărârea nr. 37J/25.11.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 10% pe o perioadă de 3
luni” împotriva judecătorului F.F. din cadrul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută
de art. 99 lit. h) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
24. Prin Hotărârea nr. 39J/9.12.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 20% pe o perioadă de 6 luni”
împotriva judecătorilor B.S.; M.M. din cadrul Tribunalului Caraş Severin şi B.M. din cadrul Judecătoriei ReşiŃa, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la art.991 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi „avertisment” împotriva judecătorului V.S.V. din cadrul Tribunalului
Caraş Severin, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la art.991 alin.2 din Legea nr. 303/2004 privind
statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
25. Prin Hotărârea nr. 40J/16.12.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „avertisment” împotriva judecătorului R.G. din cadrul Judecătoriei Câmpulung,
pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit.t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
26. Prin Hotărârea nr. 41J/16.12.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea „suspendarea din funcŃia de judecător pe o perioadă de 6 luni” împotriva judecătorului L.E. din cadrul Judecătoriei Horezu, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 99 lit. c) din Legea nr. 303/2004
privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
27. Prin Hotărârea nr. 28J/21.10.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis în parte acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea constând în „avertisment” împotriva judecătorului C.A. din cadrul Tribunalului MehedinŃi, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. a) şi n) din Legea nr. 303/2004 privind statutul
judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
28. Prin Hotărârea nr. 33J/11.11.2015 SecŃia pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a
admis în parte acŃiunea disciplinară şi a aplicat sancŃiunea constând în „avertisment” împotriva judecătorului B.C. din cadrul Judecătoriei sectorului 2 Bucureşti, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. t) rap. la art.991 alin.2 din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În prezent nu a expirat termenul de declarare a recursului.
B. Răspunderea disciplinară a procurorilor
În anul 2015, în perioada de referinŃă, SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a pronunŃat de hotărâri de sancŃionare a
unor procurori, astfel:
1. Prin Hotărârea nr. 2 P/10.06.2015 SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară exercitată la data de 03.03.2015 împotriva procurorului E.B.S. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria sectorului 1 Bucureşti, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) şi t) teza a II-a din Legea nr.
303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancŃiunea disciplinară constând în „diminuarea indemnizaŃiei de încadrare lunare brute cu 15% pe o perioadă de 4 luni”.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului, pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
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2. Prin Hotărârea nr. 4 P/1.07.2015 SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară exercitată la data de 06.04.2015 împotriva procurorilor S.C. şi V.I. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Orşova, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. n) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor
şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancŃiunea disciplinară constând în „suspendarea din funcŃie pe o perioadă de 1 lună” pentru doamna procuror S.C. şi sancŃiunea disciplinară constând în „avertisment” pentru domnul procuror V.I.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului, pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
3. Prin Hotărârea nr. 5 P/11.11.2015 SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară exercitată la data de 01.07.2015 împotriva procurorului A.C. din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Ilfov, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. h) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancŃiunea disciplinară constând în „avertisment”.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului, pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
4. Prin Hotărârea nr. 8 P/25.11.2015 SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară exercitată la data de 11.06.2015 împotriva procurorului B.E.I. din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău, pentru săvârşirea abaterilor disciplinare prevăzute de art. 99 lit. h) şi k) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancŃiunea disciplinară constând în „avertisment”.
Hotărârea a rămas definitivă prin nedeclararea căii de atac.
5. Prin Hotărârea nr. 6 P/11.11.2015 SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a admis
acŃiunea disciplinară exercitată la data de 15.06.2015 împotriva procurorului T.C.M. din cadrul DIICOT – Structura Centrală - Serviciul de prevenire şi combatere a criminalităŃii economico-financiare, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art.
99 lit. t) teza a II-a din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
SecŃia pentru procurori în materie disciplinară a aplicat sancŃiunea disciplinară constând în „avertisment”.
În prezent, dosarul se află în calea de atac a recursului, pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
C. Răspunderea disciplinară a magistraŃilor asistenŃi
În cursul anului 2015, nu s-au înregistrat acŃiuni disciplinare privind magistraŃi asistenŃi.
III.2.2. Răspunderea penală a judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor asistenţi
A. Răspunderea penală a judecătorilor
În cursul anului 2015, 4 judecători au fost condamnaŃi definitiv pentru infracŃiuni de corupŃie ori infracŃiuni asimilate infracŃiunilor
de corupŃie.
În cursul aceluiaşi an, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din funcŃie pentru 10 judecători astfel: 3 judecători ca urmare a trimiterii în judecată, 1 judecător ca urmare a luării măsurii arestării preventive, 2 judecători ca urmare a luării măsurii arestării preventive şi, ulterior ca urmare a trimiterii în judecată, 1 judecător ca urmare a dispunerii măsurii arestului la domiciliu şi,
ulterior ca urmare a trimiterii în judecată, 2 judecători ca urmare a dispunerii măsurii arestării preventive şi, ulterior a dispunerii măsurii arestului la domiciliu şi 1 judecător ca urmare a dispunerii măsurii arestării preventive, ulterior a arestului la domiciliu şi apoi a
trimiterii în judecată.
În perioada de referinŃă, SecŃia pentru judecători a admis 7 cereri de încuviinŃare a percheziŃiei domiciliare, 1 cerere de încuviinŃare a percheziŃiei informatice, 2 cereri de încuviinŃare a percheziŃiei corporale, 1 cerere de percheziŃie a autoturismului, 4 cereri de
încuviinŃare a reŃinerii, 5 cereri pentru încuviinŃarea arestării preventive şi 2 cereri pentru încuviinŃarea arestului la domiciliu.
Totodată, SecŃia pentru judecători a respins 2 solicitări de încuviinŃarea reŃinerii şi 1 solicitare de încuviinŃare a măsurii arestării
preventive.
B. Răspunderea penală a procurorilor
În cursul anului 2015, 7 procurori au fost trimişi în judecată pentru infracŃiuni de corupŃie sau infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de
corupŃie, iar 4 procurori au fost eliberaŃi din funcŃie ca urmare a condamnării definitive pentru infracŃiuni de corupŃie ori asimilate infracŃiunilor de corupŃie.
În cursul aceluiaşi an, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din funcŃie a 13 procurori (ca urmare a dispunerii
faŃă de aceştia a măsurii arestării preventive, arestului la domiciliu, a trimiterii în judecată pentru săvârşirea unor infracŃiuni cu intenŃie şi în conformitate cu dispoziŃiile art. 651 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare).
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Totodată, SecŃia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a admis 12 cereri pentru încuviinŃarea percheziŃiei domiciliare, 5 cereri pentru încuviinŃarea percheziŃiei informatice, 5 cereri pentru încuviinŃarea percheziŃiei corporale, 2 cereri pentru încuviinŃarea percheziŃiei autoturisme şi 9 cereri pentru încuviinŃarea percheziŃiei biroului folosit de magistrat, fiind sesizata cu 11 cereri
pentru încuviinŃarea reŃinerii, din care 9 au fost admise, cu 14 cereri pentru încuviinŃarea arestării preventive, din care 13 au fost
admise şi 4 cereri admise pentru încuviinŃarea arestului la domiciliu.
C. Răspunderea penală a magistraŃilor asistenŃi
În cursul anului 2015 nu au fost înregistrate astfel de situaŃii.

III.3. Aspecte referitoare la respectarea Codului deontologic al judecătorilor şi
procurorilor. Aspecte privind îndeplinirea condiţiei de bună reputaţie.
1. Prin Hotărârea nr. 83/18.03.2015 SecŃia pentru procurori a constatat încălcarea normelor de conduită prevăzute de art. 9 alin
2 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către procurorul B.A.M. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie.
2. Prin Hotărârea nr. 618/25.08.2015 SecŃia pentru judecători a constatat neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie că de către
judecătorul T.A.N. de la Judecătoria Timişoara şi a propus eliberarea acestuia din funcŃie.
3. Prin Hotărârea nr. 446/09.09.2015 SecŃia pentru procurori a constatat încălcarea normelor de conduită prevăzute de art. 17 şi
18 din Codul deontologic al judecătorilor şi procurorilor de către procurorul N.D.A. din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie.
4. Prin Hotărârea nr. 449/15.09.2015 SecŃia pentru procurori a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de
bună reputaŃie că de către procurorul P.I. de la Parchetul de pe lângă Tribunalul DâmboviŃa.
5. Prin Hotărârea nr. 724/13.10.2015 SecŃia pentru judecători a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de
bună reputaŃie de către judecătorul S.A.M. de la Judecătoria Drobeta Turnu Severin.
6. Prin Hotărârea nr. 916/17.11.2015 SecŃia pentru judecători a constatat ca rămasă fără obiect sesizarea privind verificarea
condiŃiei de bună reputaŃie a judecătorului C.I. de la Judecătoria Lugoj.
7. Prin Hotărârea nr. 917/17.11.2015 SecŃia pentru judecători a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de
bună reputaŃie de către judecătorul M. I. de la Tribunalul Gorj.
8. Prin Hotărârea nr. 918/17.11.2015 SecŃia pentru judecători a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de
bună reputaŃie de către judecătorul M. V. de la Tribunalul Braşov.
9. Prin Hotărârea nr. 617/9.12.2015 SecŃia pentru procurori a constatat că nu există indicii privind neîndeplinirea condiŃiei de bună reputaŃie că de către procurorul R.D.P. de la D.I.I.C.O.T. - Biroul Teritorial Buzău.

230

Capitolul IV
CONTRIBUŢIA SISTEMULUI JUDICIAR ROMÂNESC LA DEZVOLTAREA
SPAŢIULUI EUROPEAN ŞI COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ
IV.1. Cooperarea judiciară în materie penală
Şi în anul 2015, sistemul judiciar din România a participat activ la dezvoltarea spaŃiului de libertate, securitate şi justiŃie al Uniunii
Europene, atât în contextul cooperării judiciare în materie penală şi civilă, cât şi prin participarea la activităŃi de formare profesională
în domeniul dreptului Uniunii Europene. În acelaşi timp, s-a amplificat şi cooperarea cu alte state decât cele din Uniunea Europeană.
1. Extrădarea
 Extrădarea activă
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală din cadrul Ministerului JustiŃiei a solicitat, la propunerea instanŃelor judecătoreşti, extrădarea unui număr de 69 de persoane localizate pe teritoriile mai multor state: Albania, Armenia,
Austria, Belarus, Bosnia şi HerŃegovina, Brazilia, ElveŃia, Emiratele Arabe Unite, FederaŃia Rusă, Filipine, Georgia, Insulele Cayman,
Irak, Israel, Italia, Liban, Norvegia, Panama, Peru, Republica Moldova, Serbia, SUA, Turcia şi Ucraina. În ordine descrescătoare,
cele mai multe cereri de extrădare au fost transmise, ElveŃiei (19), Italiei (12) şi Statelor Unite ale Americii (7).
Din numărul total al persoanelor sus menŃionate, un procent de 98% sunt căutate pentru executarea unor pedepse cu închisoare, aplicate prin hotărâri de condamnare definitive, iar restul pentru punerea în executare a unor mandate de arestare preventivă
emise în faza urmăririi penale sau judecăŃii, după caz.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, extrădarea a fost solicitată pentru infracŃiuni grave, precum traficul de droguri, traficul de
persoane, traficul de minori, terorism, criminalitatea informatică, infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni de fals, infracŃiuni contra vieŃii persoanei, infracŃiuni contra libertăŃii persoanei (lipsire de libertate în mod ilegal şi violare de domiciliu), dar şi pentru infracŃiuni economice, inclusiv fiscale).
MenŃionăm, totodată, că mai mult de o treime din cererile de extrădare formulate de autorităŃile române în cursul anului 2015 au
vizat infracŃiuni contra patrimoniului.
 Extrădare pasivă
Au fost recepŃionate şi s-a făcut examenul de regularitate pentru 18 cereri de extrădare formulate de alte state, respective: Albania, Bosnia şi HerŃegovina, ElveŃia, Republica Moldova, SUA, Turcia şi Ucraina.
S-au formulat 3 cereri de revizuire a unor propuneri de extrădare formulate de instanŃele române pentru Italia şi Suedia.
S-a efectuat examenul de regularitate pentru 10 notiŃe roşii/cereri de arestare provizorie în vederea extrădării emise de Turcia,
SUA, Uzbekistan, Sultanatul Oman, Iran şi China.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, extrădarea şi arestarea provizorie în vederea extrădării au fost solicitate pentru infracŃiuni
de criminalitate informatică, înşelăciune, fraudă bancară, înşelăciune, infracŃiuni de natură sexuală, participare la o grupare teroristă.
2. Mandate europene de arestare
În anul 2015, instanŃele judecătoreşti au emise un număr de 1.260 de mandate europene de arestare. Dintre acestea, 478 au
fost transmise spre executare direct de instanŃa emitentă autorităŃii de executare, prin Biroul Sirene - 230 şi prin Ministerul JustiŃiei 14.
Ministerul JustiŃiei a asigurat, prin DirecŃia Drept internaŃional şi Cooperare Judiciară, SERVICIUL COOPERARE JUDICIARĂ
INTERNAłIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ, evidenta tuturor acestor mandate europene de arestare şi a asigurat, la solicitarea expresă a instanŃelor române, traducerea şi/sau transmiterea lor spre executare sau a informaŃiilor suplimentare solicitate de statele de
executare (Grecia, Cehia, Polonia). Din cele 1.260 mandate europene de arestare emise în anul 2015 şi cele emise în perioada
2007 - 1014, în perioada de referinŃă 530 au fost executate cu predare imediată (aducere în Ńară şi încarcerare).
Într-un număr de 62 de cazuri s-a refuzat predarea, principalele motive fiind: rezidenŃa persoanei solicitate pe teritoriul statului
solicitat, preluarea executării pedepsei de către statul solicitat, lipsa dublei incriminări, garanŃii considerate ca fiind insuficiente cu
privire la rejudecarea persoanei solicitate la care se adaugă neconformitatea condiŃiilor de detenŃie din România cu standardele
CEDO (motiv invocat de autorităŃile Germane).
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, situaŃia mandatelor europene de arestare emise de instanŃele române se prezintă astfel:

231

STATISTICĂ JUDICIARĂ
Statistica mandatelor europene de arestare în funcŃie de natura infracŃiunilor

În anul 2015, la nivelul curŃilor de apel au fost sesizate cu 585 de cereri de predare a unor persoane în baza mandatelor europene de arestare emise de celelalte state membre ale Uniunii Europene. Din cele 585 de dosare, un număr de 406 au vizat persoane
având cetăŃenia română, iar în raport de cele 406 de dosare în 114 dintre acestea s-a solicitat garanŃia returnării persoanei în caz de
condamnare. Un număr de 550 persoane au fost predate în 2015, dintre care 499 au fost de acord cu predarea, iar 45 nu au consimŃit. În 36 de dosare soluŃia a fost de neexecutare a mandatelor europene de arestare, motivele principale fiind: retragerea mandatului
de către autoritatea emitentă, recunoaşterea pe cale incidentală a hotărârii de condamnare şi preluarea executării pedepsei (în cazul
cetăŃenilor români care şi-au exprimat acordul în acest sens), netransmiterea de către instanŃa străină emitentă a mandatului/a traducerii/a informaŃiilor suplimentare solicitate de autoritatea română de executare, intervenirea prescripŃiei răspunderii penale, lipsa
de identitate dintre persoana indicată şi cea căutată, lipsa dublei incriminări.
Atunci când persoana a fost de acord cu predarea sa, durata medie de soluŃionare a fost de 17 de zile (minimul este de 4 zile de
la data înregistrării dosarului pe rolul instanŃei, iar maximul este de 30 zile). În cazul în care persoana nu a fost de acord cu predarea
sa, durata medie de soluŃionare definitivă (primă instanŃă şi recurs) este de 22 de zile (minimul, în primă instanŃă, este de 5 zile de la
data înregistrării dosarului pe rolul instanŃei, iar maximul, în primă instanŃă şi recurs, este de 30 zile). În 2015, din totalul de 585 de
dosare, într-un singur dosar s-a depăşit termenul de 90 de zile prevăzute de lege pentru soluŃionarea unei astfel de cauze, fiind sesizată Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară.
Cel mai mare număr de cereri având acest obiect s-a înregistrat pe rolul CurŃii de Apel Bucureşti (127), urmată de Curtea de
Apel Timişoara (88) şi Curtea de Apel GalaŃi (75).
3. Transferarea în România a cetăŃenilor români condamnaŃi în străinătate
În 2015, pe rolul Serviciului de cooperare judiciară internaŃională în materie penală s-au înregistrat 534 de dosare din care 486
de cereri de transferare a unor cetăŃeni români din statul de condamnare în Ńara de origine – România (din state precum: Italia, Spa-
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nia, Germania, Ungaria, Norvegia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord) şi 48 de dosare de transfer ale unor cetăŃeni
străini în statul de cetăŃenie (cum ar fi Italia, Ungaria, Germania), aceştia fiind condamnaŃi de autorităŃile române.
Cererile s-au întemeiat fie pe dispoziŃiile ConvenŃiei europene asupra transferării persoanelor condamnate (Strasbourg, 1983, fie
pe dispoziŃiile Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce în
cazul hotărârilor judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul executării lor în Uniunea Europeană (numărul cererilor transmise în temeiul acestui instrument fiind în continuă creştere). Rolul Ministerului JustiŃiei este
acela de a verifica întreaga documentaŃie pentru cererile de transfer ale condamnaŃilor din străinătate în România dar şi de a emite
certificatul în cazul cetăŃenilor străini condamnaŃi de autorităŃile române.
Procedura de transferare se desfăşoară în baza DC 2008/909/JAI (în cazul SM UE) cât şi în temeiul convenŃiilor multilaterale şi
tratatelor bilaterale (cel mai utilizat fiind cel încheiat cu Regatul Norvegiei).
4. Cereri de tranzit
În anul 2015, SERVICIUL COOPERARE JUDICIARĂ INTERNAłIONALĂ ÎN MATERIE PENALĂ a solicitat şi a obŃinut autorizarea tranzitării (pe cale aeriană cu escală) teritoriilor altor state într-un număr de 103 dosare de cooperare judiciară internaŃională în materie penală. Statele tranzitate (solicitate) de escortele Ministerului AdministraŃiei şi Internelor care au adus în Ńară persoane
extrădate sau predate în baza unor mandate europene de arestare sunt: Olanda (98), FranŃa (3), Austria (3), Cehia (2), Germania
(3), Ungaria (2), Spania (1), Grecia (1).
5. Efectuarea, pe cale de comisie rogatorie internaŃională, de acte procedurale în cauze instrumentate de autorităŃile
române
Comisiile rogatorii, atât cele active, cât şi cele pasive, reprezintă o altă instituŃie deosebit de importantă în materia cooperării judiciare internaŃionale, deoarece în baza acestora, atât autorităŃile judiciare române, cât şi cele străine obŃin probe necesare instrumentării în bune condiŃii a dosarelor de urmărire penală, precum şi respectarea drepturilor procesuale ale părŃilor pe parcursul
judecăŃii.
Cererile înregistrate în anul 2015 au avut ca obiect în principal, audierea, în calitate de inculpat, martor, parte vătămată, a
unor persoane domiciliate sau deŃinute pe teritoriile altor state, obŃinerea de documente şi informaŃii, transferul temporar al
persoanelor deŃinute în străinătate în vederea participării la judecată în calitate de inculpat, obŃinerea de informaŃii cu privire la situaŃia juridică a inculpaŃilor deŃinuŃi în străinătate, comunicarea de citaŃii, hotărâri judecătoreşti şi rechizitorii persoanelor aflate pe teritoriile altor state.
Astfel, în perioada de referinŃă, Ministerul JustiŃiei, prin DirecŃia de specialitate a instrumentat 280 de cereri emise de autorităŃile
române în vederea transmiterii către destinatari prin intermediul autorităŃilor judiciare străine.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, cererile au vizat săvârşirea de infracŃiuni grave: criminalitate informatică (inclusiv fraudă
informatică), spălare de bani, trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri, infracŃiuni economice, infracŃiuni contra vieŃii dar şi
infracŃiuni privind patrimoniul (furt, tâlhărie).
Dintre statele solicitate enumerăm exemplificativ: Germania, Austria Italia, FranŃa, FederaŃia Rusă dar şi state de pe alte continente: Irak, Siria, Thailanda, Noua Zeelandă, SUA, Canada, Coreea, Japonia.
De asemenea, instanŃele române au raportat un număr de 51 de cereri transmise direct (şi nu prin intermediul Ministerului JustiŃiei) către autorităŃile străine de executare, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale.
6. Efectuarea, pe cale de comisie rogatorie internaŃională, de acte procedurale în cauze instrumentate de autorităŃile
străine
În 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) un
număr de 423 de cereri formulate de autorităŃile străine din: Statele Unite ale Americii, Israel, Slovenia, Portugalia, FranŃa, Cipru, Grecia, Italia, ElveŃia, Republica Moldova, Olanda, Marea Britanie, Canada, Serbia, Monaco, Germania, Turcia, Bosnia
şi HerŃegovina, Bulgaria, Slovacia, Principatul Liechtenstein, ConfederaŃia ElveŃiană.
Cererile înregistrate în anul 2015 au avut ca obiect audierea, în calitate de inculpat, martor, parte vătămată, a unor persoane domiciliate sau deŃinute în România, efectuarea de expertize şi comunicarea de citaŃii, hotărâri judecătoreşti şi rechizitorii persoanelor domiciliate în România.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, cererile au fost formulate în cauze privind infracŃiuni de contrabandă, trafic de droguri, trafic de persoane, infracŃiuni bancare, criminalitate informatică, înşelăciune, ameninŃare.
De asemenea, instanŃele române au raportat un număr de 83 de cereri primite direct (şi nu prin intermediul Ministerului JustiŃiei)
de la autorităŃile străine emitente, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale.
7. Audieri prin video-conferinŃă
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare)
un număr de 48 de cereri de audieri prin video-conferinŃă formulate de instanŃele judecătoreşti române (judecătorii, tribunale, curŃi
de apel şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie) din care 31 de cereri transmise direct (şi nu prin intermediul Ministerului JustiŃiei) către
autorităŃile străine de executare, utilizând contactul direct permis de instrumentele juridice internaŃionale.
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Din perspectiva tipologiei infracŃionale, cererile au vizat audierea în cauze penale având ca obiect cercetarea unor persoane sub
aspectul săvârşirii infracŃiunilor: trafic de stupefiante, trafic de persoane, spălare de bani, infracŃiuni de corupŃie, infracŃiuni contra
patrimoniului, ucidere din culpă, înşelăciune, criminalitate informatică, punerea în circulaŃie de monedă străină contrafăcută, sustragere de sub sechestru.
Cererile au fost adresate în special către următoarele state: Italia, Olanda, Austria, Germania, Ungaria, Spania.
Tot în anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare) un număr de 40 de cereri de audieri prin video-conferinŃă formulate de autorităŃile străine la care adăugăm un număr de 52
de cereri de audiere transmise direct de autorităŃile străine emitente, autorităŃilor române de executare.
Printre instanŃele care au primit spre executare astfel de cereri de audiere prin video-conferinŃă formulate de alte state sunt: Curtea de Apel Alba Iulia, Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Braşov, Curtea de Apel Bucureşti, Curtea de Apel Cluj, Curtea de
Apel ConstanŃa, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel GalaŃi, Curtea de Apel Iaşi, Curtea de Apel Piteşti, Curtea de Apel Ploieşti,
Curtea de Apel Suceava, Curtea de Apel Târgu Mureş, Curtea de Apel Timişoara.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, cererile au fost formulate în cauze având ca obiect cercetarea mai multor persoane sub
aspectul săvârşirii de infracŃiuni grave: spălare de bani, trafic de persoane, trafic de droguri, prostituŃie, proxenetism, criminalitate informatică (skimming bancar), infracŃiuni de fals, infracŃiuni contra vieŃii, infracŃiuni contra patrimoniului (consecinŃe
grave şi deosebit de grave).
Cererile au fost adresate în special de următoarele state: Italia, Austria, Olanda, Polonia, Germania, Suedia.
8. Transferul de proceduri penale în şi din România
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare)
32 de cereri de preluare a urmăririi penale formulate de alte state în cauze având ca obiect săvârşirea de către cetăŃeni români de
infracŃiuni pe teritoriile următoarelor state: Austria, Slovenia, ConfederaŃia ElveŃiană, Spania, Bosnia, Luxembourg, Moldova.
De asemenea, instanŃele române, au transmis, prin intermediul DirecŃiei de specialitate un număr de 17 cereri de transfer de
proceduri către alte state cum ar fi: Ucraina, Bulgaria, Germania.
Din perspectiva tipologiei infracŃionale, infracŃiunile săvârşite fac parte din categoria infracŃiunilor contra patrimoniului,
contra persoanei, la regimul circulaŃiei pe drumurile publice şi contrabanda.
9. Măsuri asigurătorii (ordine de indisponibilizare emise în baza DC 2003/577/JAI din 22 iulie 2003/cereri de asistenŃă)
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat un număr de 5 ordine de indisponibilizare
emise de instanŃele române destinate autorităŃilor din Cipru, UK, Austria, Statele Unite ale Americii.
În aceeaşi perioadă de referinŃă, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat un număr de 2 ordine
de indisponibilizare emise de autorităŃile din FranŃa şi CroaŃia vizând infracŃiunile de înşelăciune în bandă organizată, spălare de bani
rezultaŃi dintr-o înşelăciune în bandă organizată la care se adaugă 3 cereri trimise direct de instanŃele emitente din Slovenia, FranŃa,
Republica Moldova autorităŃii române de executare.
InfracŃiunile vizate au fost: trafic de stupefiante, înşelăciune.
10. SancŃiuni pecuniare (DC 2005/214/JAI din 24 februarie 2005)
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare)
540 de hotărâri definitive (la care se adaugă un număr de 75 de cereri transmise direct autorităŃilor române de executare) prin care
persoanele aflate pe teritoriul României au fost obligate la plata unor sancŃiuni pecuniare. Hotărârile au fost date fie de organe de urmărire penală, fie de instanŃe, fie de autorităŃi administrative. Hotărârile au fost luate ca urmare a săvârşirii unei fapte, care potrivit legislaŃiei
statului emitent, este infracŃiune sau în legătură cu fapte, care potrivit legislaŃiei statului emitent, sunt infracŃiuni (infracŃiuni administrative)
sau în legătură cu o faptă, care potrivit legislaŃiei statului emitent, constituie o încălcare a normelor legale (contravenŃii).
Suma totală depăşeşte 300.000 euro, 500 lire sterline. Valoarea medie a unei sancŃiuni pecuniare este de 300 euro.
Statele solicitante sunt, în principal: Germania, Olanda, Slovenia, Ungaria, FranŃa, Marea Britanie. Majoritatea sancŃiunilor pecuniare au fost aplicate pentru săvârşirea de infracŃiuni la regimul circulaŃiei pe drumurile publice sau infracŃiuni contra patrimoniului.
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a gestionat (primire, analiză, transmitere, coordonare)
16 hotărâri definitive prin care persoanelor aflate pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene au fost obligate la plata unor
sancŃiuni pecuniare constând în cheltuieli judiciare avansate de stat şi despăgubiri (în sumă de peste 25.400 lei) aplicate prin
hotărâri judecătoreşti definitive date în cauze în care au fost cercetate persoane sub aspectul săvârşirii de infracŃiuni de
evaziune fiscală, trafic de droguri, trafic de persoane şi ucidere din culpă.
Cererile au fost transmise următoarelor state: Ungaria, Bulgaria, Slovenia.
În perioada de referinŃă, instanŃele române au raportat transmiterea directă, către autorităŃile străine de executare a unui număr
de 3 cereri privind executarea cheltuielilor judiciare avansate de statul român aplicate prin hotărâri judecătoreşti definitive date în
cauze în care au fost cercetate persoane sub aspectul săvârşirii de infracŃiuni de falsificare instrumente de plată electronice, încălcarea legislaŃiei rutiere.
Statele destinatare sunt: Ungaria, Bulgaria, Slovacia şi Spania.
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11. Punerea în executare a cheltuielilor judiciare avansate de stat în relaŃia cu state nemembre ale Uniunii Europene
În perioada de referinŃă 194 de cereri procesate prin intermediul Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală au
avut ca obiect recunoaşterea şi executarea pe teritoriul altor state a sentinŃelor penale de condamnare emise de autorităŃilor române.
Aceste cereri au fost transmise, spre executare autorităŃilor din Republica Moldova, Turcia, Bulgaria.
12. Comunicarea de informaŃii din cazierul judiciar şi de hotărâri judecătoreşti
În anul 2015, Serviciul cooperare judiciară internaŃională în materie penală a primit şi a gestionat un număr de 134 de caziere judiciare şi hotărâri judecătoreşti date de instanŃele străine şi române împotriva unor cetăŃeni români sau străini, după caz. Cererile au
avut ca obiect comunicarea hotărâri judecătoreşti date de instanŃele străine împotriva unor cetăŃeni străini (art. 22 din ConvenŃia
Consiliului Europei din 1959).

IV.2. Cooperarea judiciară în materie civilă
Date statistice relevante privind cererile de cooperare judiciară în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei gestionate de
către Serviciul Cooperare Judiciară InternaŃională în materie Civilă şi comercială (SCJMCC), participarea la ReŃeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială, precum şi activitatea ReŃelei judiciare Române de cooperare în materie civilă în anul 2015
În îndeplinirea atribuŃiilor specifice de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare europene şi internaŃionale în materie civilă şi comercială, la Ministerul JustiŃiei au fost înregistrate, spre evidenŃă:
- 325 cereri de asistenŃă judiciară având ca obiect comunicări de acte, formulate de instanŃele judecătoreşti române, transmise în
Statele Membre ale Uniunii Europene, în baza Regulamentului nr.1393/2007 privind comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în
materie civilă1;
- 157 cereri de asistenŃă judiciară având ca obiect comunicări de acte către persoane fizice/juridice cu domiciliul/sediul în România, formulate de instanŃele judecătoreşti din Statele Membre ale Uniunii Europene, în baza Regulamentului nr.1393/2007 privind
comunicarea actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă2;
- 356 cereri de comisie rogatorie formulate de instanŃele române, transmise în Statele Membre ale Uniunii Europene,, în baza
Regulamentului nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanŃele statelor membre în domeniul obŃinerii de probe în materie civilă
sau comercială;
- 16 cereri de comisie rogatorie formulate de instanŃe din alte State Membre ale Uniunii Europene, în baza Regulamentului nr.
1206/2001 privind cooperarea între instanŃele statelor membre în domeniul obŃinerii de probe în materie civilă sau comercială.
De asemenea, la Ministerul JustiŃiei au fost înregistrate, în baza ConvenŃiei privind notificarea şi comunicarea de acte judiciare şi
extrajudiciare, Haga, 1965, precum şi a tratatelor/convenŃiilor bilaterale, peste 350 lucrări privind cereri de asistenŃă judiciară având
ca obiect comunicări de acte, formulate de instanŃele judecătoreşti române sau străine.
În cursul anului 2015, Ministerul JustiŃiei, în calitate de autoritate centrală, desemnată în aplicarea Regulamentului (CE) nr.
2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenŃa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie
matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, precum şi în baza ConvenŃiei de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor
civile ale răpirii internaŃionale de copii, a transmis Baroului Bucureşti, în vederea sesizării, prin avocat, a Tribunalului Bucureşti, un
număr de 36 cereri de înapoiere a unor minori deplasaŃi/reŃinuŃi în mod ilicit de la reşedinŃa lor obişnuită. În cursul anului 2015, cererile de înapoiere instrumentate de Ministerul JustiŃiei privind copii deplasaŃi/reŃinuŃi ilicit pe teritoriul României au vizat, în principal,
cooperarea cu următoarele state: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Belgia, Ungaria, Cipru, CroaŃia, Mexic, Japonia
În domeniul obligaŃiilor de întreŃinere, aferent anului 2015, sunt în curs de soluŃionare aproximativ 260 de dosare în/din străinătate, în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 4 privind competenŃa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor şi cooperarea în materie de obligaŃii de întreŃinere, în relaŃia cu următoarele state membre ale UE: Belgia, Cipru, Cehia, Germania,
Danemarca, Finlanda, FranŃa, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Suedia,
Slovacia, Spania, Marea Britanie. În plus, au fost soluŃionate aproximativ 100 de cereri de localizare a adresei debitorilor, la solicitarea instanŃelor române/străine.
În domeniul obligaŃiilor de întreŃinere, aferent anului 2015, sunt în curs de soluŃionare aproximativ 300 de dosare în/din străinătate, în aplicarea ConvenŃiei de la New York din 1956 privind obligaŃiile de întreŃinere, în relaŃia cu state membre şi nemembre ale UE
(Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Danemarca, ElveŃia, Finlanda, FranŃa, Grecia, Israel, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Maroc, Moldova, Noua Zeelandă, Olanda, Austria, Polonia, Portugalia, Suedia, Slovacia, Spania, Marea Britanie, Turcia, Ucraina.
În domeniul obligaŃiilor de întreŃinere, aferent anului 2015, sunt în curs de soluŃionare 4 dosare de obŃinere a pensiei de întreŃinere din Norvegia, în aplicarea ConvenŃiei de la Haga din 2007 privind obŃinerea pensiei de întreŃinere din străinătate pentru copii şi alŃi
membri ai familiei, aprobată de Uniunea Europeană prin Decizia Consiliului nr.2011/432/UE din 9 iunie 2011.

235

STATISTICĂ JUDICIARĂ
IV.3. Sesizări adresate Curţii Europene de Justiţie a Uniunii Europene de către
instanţele naţionale
În cursul anului 2015, instanŃele din România au sesizat Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene cu 18 cereri de decizii prejudiciale, domeniile vizate de aceste sesizări fiind următoarele domenii: fiscalitate (taxa de mediu) - 4, protecŃia consumatorilor - 3, transporturi – 2, politică socială – 1, concurenŃă şi ajutoare de stat – 1, politică comercială/dumping – 1, carta drepturilor fundamentale –
3, cooperare judiciară în materie civilă – 2, cooperare judiciară în materie penală (mandatul european de arestare) - 1.

IV.4. Participarea la reţelele judiciare europene în domeniul cooperării judiciare
şi la Eurojust. Activitatea reţelelor judiciare române
ReŃeaua Judiciară Europeană în materie penală
În anul 2015, corespondentul naŃional la ReŃeaua Judiciară Europeană în materie penală a acordat asistenŃă (consultări, puncte
de vedere, obŃinere de documente şi informaŃii cu privire la situaŃia juridică a unor persoane aflate în detenŃie ori din cazierul judiciar
sau deblocarea unor cereri de cooperare judiciară transmise anterior) la cererea autorităŃilor din: Germania, Belgia, Slovenia, Olanda
şi Grecia, precum şi la cererea instanŃelor române - judecătorii, tribunale şi Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi parchete.
În ceea ce priveşte reuniunile ReŃelei Judiciare Europene organizate în anul 2015, reprezentarea României a fost asigurată după
cum urmează:
a. Reuniunea plenară a ReŃelei Judiciare Europene (23 – 24 februarie 2015, Haga):
Au participat un reprezentant al MJ şi un reprezentant al Parchetului General.
Punctele de contact din Statele Membre au prezentat ultimele evoluŃii în materia cooperării judiciare în materie penală, discuŃii în
cadrul cărora a avut loc un fructuos schimb de informaŃii şi de experienŃă. De asemenea, au fost identificate instrumentele comunitare în a căror aplicare au fost întâlnite dificultăŃi practice şi modurile în care acestea au fost tratate la nivel naŃional, precum şi în relaŃia cu alte state. Au fost formulate recomandări în ceea ce priveşte activitatea punctelor de contact.
b. 28 - 30 iunie 2015, Riga: cea de-a 42-a reuniune Plenară a ReŃelei Judiciare Europene
Tema reuniunii a fost mandatul european de arestare, extrădarea, recunoaşterea şi punerea în executare a pedepselor privative
de libertate, materii în care Ministerul JustiŃiei este autoritate centrală şi, de asemenea, a elaborat legislaŃia aplicabilă.
Pe parcursul dezbaterilor, experŃii au prezentat cele mai bune practici întâlnite în materia asigurării drepturilor procesuale.
c. 18 - 20 noiembrie 2015, Luxembourg: cea de-a 43-a reuniune Plenară a ReŃelei Judiciare Europene
Reprezentarea a fost asigurată la nivel de Ministerul JustiŃiei şi Ministerul Public.
Tema reuniunii au constituit-o cele trei directive privind asigurarea drepturilor procesuale în materia cooperării judiciare în materie penală, domeniu în care Ministerul JustiŃiei este autoritate centrală şi, de asemenea, a elaborat legislaŃia aplicabilă.
Pe parcursul dezbaterilor, experŃii au prezentat cele mai bune practici întâlnite în materia asigurării drepturilor procesuale.
ReŃeaua Judiciară Română de cooperare în materie penală
Rolul ReŃelei judiciare române în materie penala este acela de:
- facilitare în plan practic a cooperării judiciare internaŃionale în materie penală (fiind desemnate puncte naŃionale de contact
care pot facilita schimbul de informaŃii şi contactul direct intre autorităŃile romane şi străine).
- for de dezbatere a noilor probleme de drept în domeniul cooperării judiciare internaŃionale în materie penala şi a noilor reglementări legislative în materie (fie ele naŃionale sau europene) precum şi a modului de interpretare a acestora.
- identificarea problemelor de practică judiciară şi dezbaterea unor posibile practici unitare).
ReŃeaua Judiciară Română în materie penală este compusă din judecători ai Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie,, procurori ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, judecători din cadrul curŃilor de apel şi procurori ai parchetelor de pe lângă
curŃile de apel, precum şi personalul cu atribuŃii în domeniul cooperării judiciare în materie penală al direcŃiei de specialitate a Ministerului JustiŃiei, desemnaŃi în condiŃiile legii.
Reuniunile bianuale ale ReŃelei judiciare române de cooperare în materie penală s-au desfăşurat după cum urmează:
- 5 - 6 martie 2015 la Bucureşti
- 12 - 14 octombrie 2015 la ConstanŃa.
La aceste reuniuni au participat judecători şi procurori din cadrul curŃilor de apel şi parchetelor de pe lângă curŃile de apel, reprezentanŃi ai Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, precum şi ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie. S-au dezbătut
subiecte legate de organizarea şi funcŃionarea ReŃelei, identificarea unor posibile soluŃii pentru problemele semnalate în practică
identificate la nivelul instanŃelor şi parchetelor, modificările legislative intervenite în materia cooperării judiciare internaŃionale în materie penală, respectiv intrarea în vigoare a Legii nr. 300/2013 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 0772/11.12.2013, a Legii
nr. 286/2009 privind Codul Penal şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală.
În plus, s-a discutat pe larg Protocolul de înŃelegere dintre Italia şi România în vederea îmbunătăŃirii cooperării în domeniul
transferării persoanelor condamnate.
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ReŃeaua Judiciară Europeană în Materie Civilă şi Comercială – activităŃi desfăşurate în cursul anului 2015
În cursul anului 2015, ReŃeaua Judiciară Europeană în materie civilă şi comercială a organizat 6 reuniuni (5 întâlniri la Bruxelles
dedicate reuniunii plenare, obligaŃiilor de întreŃinere, succesiunilor, medierii şi Regulamentului Bruxelles I bis şi o întâlnire la Luxembourg dedicată aplicării Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competenŃa, recunoaşterea
şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti, dar şi aspectelor civile ale răpirii
internaŃionale de copii). România a fost reprezentată la toate aceste reuniuni, în funcŃie de temele discutate, de către reprezentanŃi ai
autorităŃii centrale desemnate în baza Regulamentului Bruxelles II bis şi Regulamentul privind obligaŃiile de întreŃinere, precum şi
magistraŃi, membri ai ReŃelei Judiciare Române în materie civilă şi comercială din cadrul CurŃii de Apel Bucureşti (1), Braşov (2),
GalaŃi (1) Iaşi (1), Suceava (2), Timişoara (1), Tg. Mureş (1), Tribunalului Bucureşti, precum şi reprezentanŃi ai Uniunii NaŃionale a
Notarilor Publici din România (1).
În cadrul acestor reuniuni, pe lângă tematica principală, au fost abordate, în cadrul unor sub-grupuri, aspecte legate de completarea formularelor şi calculul dobânzilor în aplicarea Regulamentului privind obligaŃiile de întreŃinere; ghidul privind aplicarea instrumentelor UE în domeniul litigiilor de muncă, dedicat în special contractelor internaŃionale de muncă în domeniul transportului;
vizibilitatea ReŃelei; medierea în dreptul familiei; videoconferinŃa; baza de date a competenŃei instanŃelor statelor membre; obŃinerea
conŃinutului dreptului străin în domeniul succesiunilor etc. Majoritatea reuniunilor au avut în agendă, ca şi în anii precedenŃi, prezentarea stadiului migrării site-ul Atlasului Judiciar European în materie civilă şi comercială către site-ul E-Justice.
ReŃeaua Judiciară Română în Materie Civilă şi Comercială – activităŃi desfăşurate în cursul anului 2015
Corespondenta la nivel naŃional a ReŃelei Judiciare Europene în materie civilă şi comercială este ReŃeaua Judiciară Română în
materie civilă şi comercială, a cărei componenŃă a fost actualizată prin Ordinul ministrului justiŃiei nr. 1929/C/29.05.2014.
ReŃeaua judiciară română în materie civilă şi comercială este formată din judecători de la secŃiile civile ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, curŃilor de apel, precum şi de la instanŃele/secŃiile specializate pentru minori şi familie; cele două puncte naŃionale de
contact din cadrul Ministerului JustiŃiei; trei persoane reprezentând Ministerul JustiŃiei, autoritatea centrală română cu atribuŃii în domeniul cooperării judiciare internaŃionale; trei membri ai asociaŃiilor profesionale ai avocaŃilor, notarilor şi executorilor judecătoreşti;
doi judecători de legătură din ReŃeaua Globală pentru ConvenŃia de la Haga din 1980 cu privire la aspectele civile ale răpirii internaŃionale de copii; un judecător desemnat în cadrul autorităŃii române de decizie pentru soluŃionarea cererilor de obŃinere a compensaŃiilor financiare din România în străinătate pentru victimele infracŃiunilor violente. Membrii ReŃelei Judiciare Române în materie civilă
şi comercială reprezintă, la rândul lor, puncte locale de contact care diseminează informaŃiile de drept al UE şi drept internaŃional
privat.
În anul 2015, Reuniunea ReŃelei judiciare române în materie civilă a fost organizată la Bucureşti, la 30.10.2015. Cu această
ocazie a fost lansat primul număr al Buletinului ReŃelei, tipărit de Editura Hamangiu, cuprinzând jurisprudenŃa CJUE în aplicarea
Regulamentului Bruxelles I. Agenda reuniunii a avut ca obiect prezentări şi discuŃii referitoare la instrumentele Uniunii Europene,
respectiv, noutăŃile legislative (insolvenŃa; ordinul civil de protecŃie; ordonanŃa asiguratorie de indisponibilizare a conturilor bancare),
proiectele instrumentelor comunitare aflate în curs de negociere (procedurile europene ale somaŃiei de plată şi cererilor cu valoare
redusă; competenŃa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materia dreptului familiei; legalizarea documentelor), interconectarea
registrelor comerŃului etc. Au fost distribuite membrilor ReŃelei, printre altele: Ghidul practic pentru aplicarea Regulamentului BII bis;
Cooperarea judiciară în materie civilă – Un ghid pentru practicienii din domeniul dreptului, Ghidul practic de drept internaŃional privat
în materia succesiunilor, broşurile ”Răpirea transfrontalieră a copilului de către un părinte”, ”ÎncredinŃarea copilului şi drepturile de
vizită peste graniŃele UE”, precum şi Ghidul practic privind aplicarea procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă.
Activitatea punctelor naŃionale de contact a constat în facilitarea obŃinerii informaŃiilor privind conŃinutul dreptului român/străin în
domeniul dreptului familiei, succesiunilor, executării silite, asigurărilor, protecŃiei persoanelor majore; deblocarea unor cereri de comunicări de acte, obŃinere de probe; transmiterea unor circulare cu privire la noile regulamente intrate în vigoare în 2015; obŃinerea
unor informaŃii de la Oficiul NaŃional al Registrului ComerŃului.
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Capitolul V
RAPORTURILE DINTRE SISTEMUL JUSTIŢIEI ŞI CELELALTE INSTITUŢII
ŞI ORGANISME, PRECUM ŞI CU SOCIETATEA CIVILĂ
V.1. Raporturile puterii judecătoreşti cu puterea legislativă şi
executivă
În cadrul raporturilor puterii judecătoreşti cu puterea legislativă, la fel ca în anii precedenŃi, şi în cursul anului 2015, raporturile Consiliului Superior al Magistraturii cu Parlamentul României s-au concretizat, în principal, în participarea unor reprezentanŃi ai
Consiliului la şedinŃele comisiilor de specialitate ale celor două camere ale Parlamentului, în care s-au discutat acte normative care
vizau sistemul judiciar.
Sub acest aspect, este de menŃionat, în primul rând, participarea reprezentanŃilor Consiliului Superior al Magistraturii la şedinŃele
Comisiei juridice de numiri, disciplină, imunităŃi şi validări a Senatului şi ale Comisiei juridice de disciplină şi imunităŃi a Camerei DeputaŃilor, în care a fost expusă poziŃia Consiliului cu privire la proiectul de lege pentru aprobarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului
nr. 82/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (nr. înregistrare Camera DeputaŃilor PL- x 267/2015, nr. înregistrare Senat L 752/2015) şi la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (nr. înregistrare Camera DeputaŃilor PL- x
409/2015, nr. de înregistrare la Senat L 95/2015).
În prezent, cele două proiecte de act normativ în discuŃie se află pe rolul Camerei DeputaŃilor în calitate de cameră decizională.
De asemenea, trebuie evidenŃiată participarea reprezentanŃilor Consiliului Superior al Magistraturii la şedinŃele Comisiei juridice,
de numiri, disciplină, imunităŃi şi validări a Senatului şi ale Comisiei Juridice, de disciplină şi imunităŃi a Camerei DeputaŃilor în care sau purtat dezbateri cu privire la proiectul de Lege privind statutul personalului de specialitate din cadrul instanŃelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea, precum şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul justiŃiei, aflat în prezent la Senat (nr.
L700/2011), fiind adoptat de Camera DeputaŃilor ca primă cameră sesizată, precum şi cu privire la propunerea legislativă pentru
modificarea art. 96 din Legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, care în prezent se află la Senat (nr. L304/2015),
fiind respinsă de către Camera DeputaŃilor în calitate de primă cameră sesizată.
Nu trebuie omisă nici participarea la discuŃiile purtate în cadrul şedinŃelor Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităŃi şi validări a Senatului şi ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităŃi a Camerei DeputaŃilor cu privire la proiectul de Lege pentru înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate. Acest proiect a fost adoptat în luna
noiembrie de către Camera DeputaŃilor, în calitate de cameră decizională. Proiectul a devenit Legea nr. 318/2015 pentru înfiinŃarea,
organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 961 din 24 decembrie 2015.
Raporturile Consiliului Superior al Magistraturii cu puterea legislativă s-au manifestat şi prin exprimarea unor puncte de vedere
asupra unor propuneri legislative sau proiecte de acte normative, la solicitarea Camerelor Parlamentului. Cu titlu de exemplu, menŃionăm punctul de vedere referitor la proiectul de Lege privind insolvenŃa persoanei fizice analizat în şedinŃa Plenului din 26 ianuarie
2015, la solicitarea subcomisiei constituite în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităŃi a Camerei DeputaŃilor.
În ceea ce priveşte raporturile puterii judecătoreşti cu puterea executivă, se evidenŃiază colaborarea Consiliului Superior al
Magistraturii cu Ministerul JustiŃiei din perspectiva procesului legislativ, colaborare în cadrul căreia Consiliul şi-a exercitat atribuŃiile
referitoare la avizarea actelor normative care privesc activitatea autorităŃii judecătoreşti, prevăzute de art. 38 alin. (3) din Legea nr.
317/2004, republicată, cu modificările ulterioare.
Astfel, în anul 2015 Consiliului Superior al Magistraturii i-au fost înaintate spre avizare 42 de proiecte de acte normative
care privesc activitatea autorităŃii judecătoreşti. Din totalul celor 42 de proiecte de acte normative transmise spre avizare, 28 au primit aviz favorabil, cu sau fără observaŃii, în timp ce 14 proiecte de acte normative au primit aviz negativ.
Printre cele mai importante proiecte de acte normative avizate favorabil, din perspectiva aspectelor reglementate, se numără:
- proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală (Hotărârea Plenului nr. 25
din 8 ianuarie 2015), care a fost avizat cu unele observaŃii şi propuneri, printre care şi aceea privind aplicarea sancŃiunii nulităŃii absolute în cazul în care sunt încălcate dispoziŃiile referitoare la asistenŃa obligatorie a persoanei vătămate;
- proiectul de Lege pentru înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea AgenŃiei NaŃionale de Administrare a Bunurilor Sechestrate şi
pentru modificarea unor acte normativ (Hotărârea Plenului nr. 602 din 10 iunie 2015);
- proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de
serviciu din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice (Hotărârea Plenului nr.
842 din 24 august 2015);
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- proiectul de OrdonanŃă de urgenŃă pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru
degrevarea instanŃelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, cu modificările ulterioare (Hotărârea Plenului nr. 1358 din 17 decembrie 2015). Proiectul a devenit O.U.G. nr. 62/23.12.2015
pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanŃelor judecătoreşti,
precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial
Nr. 964 din 24 decembrie 2015.
De asemenea, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a analizat şi avizat favorabil mai multe proiecte de acte normative prin
care se urmăreşte asigurarea unui cadru optim desfăşurării activităŃii judecătorilor şi procurorilor, cum ar fi: proiectul de Hotărâre a
Guvernului privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcŃionare a instituŃiilor din sistemul justiŃiei (Hotărârea Plenului nr. 756 din 30 iunie 2015). Prin promovarea acestui proiect de act normativ, care s-a concretizat în H.G. nr. 486/2015, s-a urmărit
îmbunătăŃirea cadrului instituŃional al sistemului judiciar, astfel încât acesta să fie în măsură să asigure implementarea reformei legislaŃiei civile, penale, procesual - civile şi procesual - penale, apreciindu-se ca fiind esenŃială adaptarea corespunzătoare a schemei
de personal a instanŃelor judecătoreşti, a parchetelor de pe lângă acestea, a sistemului de probaŃiune, precum şi a Ministerului JustiŃiei, în calitatea sa de organ de specialitate al administraŃiei centrale al cărui principal rol este de a garanta buna funcŃionare a sistemului judiciar şi de a asigura condiŃiile înfăptuirii justiŃiei ca serviciu public.
Tot în sfera măsurilor adoptate în vederea îmbunătăŃirii calităŃii actului de justiŃie trebuie menŃionat proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 337/1993 pentru stabilirea circumscripŃiilor unor judecătoriilor şi ale parchetelor de
pe lângă aceste judecătorii, avizat favorabil (Hotărârea Plenului nr. 958 din 22 septembrie 2015.
Totodată, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat favorabil – în unele cazuri, cu unele observaŃii – proiectele unor hotărâri ale Guvernului elaborate pentru asigurarea cadrului organizatoric în care îşi desfăşoară activitatea şi alŃi actori din sistemul
judiciar sau pentru îmbunătăŃirea acestuia precum Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziŃiilor
Legii nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal (Hotărârea Plenului nr. 146 din 10 februarie 2015) şi proiectul de Hotărâre de Guvern privind
modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziŃiilor Legii nr.
252/2013 privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de probaŃiune (Hotărârea Plenului nr. 229 din 10 martie 2015).
Facem referire şi la Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1267 din 24 noiembrie 2015 prin care a fost avizat
favorabil proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, cu referire
la regimul contestării în justiŃie a rezoluŃiei de clasare în cazul prevăzut de art. 45 alin. (4) lit. b) din acest act normativ34.
În ceea ce priveşte proiectele de acte care au primit aviz negativ, considerentele acordării acestui aviz Ńin, în marea lor majoritate, de necesitatea asigurării stabilităŃii legislative, la acordarea avizului Consiliul Superior al Magistraturii urmărind - între alte aspecte
- şi calitatea soluŃiilor propuse şi integrarea acestora în sistemul juridic român.
În acest sens, în şedinŃa din 15 iunie 2015, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ 13 propuneri legislative
privind modificarea şi completarea Codului penal şi a Codului de procedură penală.
Totodată, în baza atribuŃiilor conferite de art. 38 alin. (4) din Legea nr. 317/2004, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a
avizat favorabil un număr de 4 proiecte de ordine care se aprobă de ministrul justiŃiei, în cazurile prevăzute de lege, respectiv: proiectul de ordin al ministrului justiŃiei pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor (Hotărârea Plenului nr. 474
din 13 martie 2015), proiectul de ordin al ministrului justiŃiei pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie (Hotărârea Plenului nr. 479 din 13 mai 2015) şi cele două proiecte de ordin al ministrului justiŃiei privind modificarea
aceluiaşi act normativ, aprobat prin Ordinul ministrului justiŃiei nr. 1643/C/2015 (Hotărârile Plenului nr. 748 din 30 iunie 2015 şi nr.
1103/2015 din 27 octombrie 2015).
O altă componentă importantă a raporturilor puterii judecătoreşti cu puterea executivă o constituie sesizările transmise de către Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerului JustiŃiei, în temeiul art. 38 alin. (5) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu
modificările ulterioare, pentru iniŃierea sau modificarea unor acte normative, respectiv 30 de sesizări în cursul anului 2015, dintre
care menŃionăm, cu titlu de exemplu: sesizarea referitoare la necesitatea iniŃierii unui proiect de act normativ de modificare şi completare a Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe
lângă acestea şi al personalului care funcŃionează în cadrul Institutului NaŃional de Expertize Criminalistice, în sensul reglementării,
printre alte aspecte, a condiŃiilor de participare a la examenul pentru promovare din funcŃia de grefier cu studii medii în cea de grefier
cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanŃe sau aceluiaşi parchet (şedinŃa Plenului din 26 martie 2015); sesizările referitoare la
promovarea unui proiect de act normativ care să prelungească, după data de 1 ianuarie 2016, aplicarea dispoziŃiilor Legii nr. 2/2013
privind amânarea intrării în vigoare a dispoziŃiilor acestui cod referitoare la cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în
camera de consiliu, respectiv pregătirea dosarului în cazul declarării căilor de atac de către instanŃa a cărei hotărâre se atacă, precum şi la promovarea unui proiect de act normativ prin care să fie preluate în Codul de procedură civilă dispoziŃiile art. XIV – XVII din
Legea nr. 2/2013 privind pregătirea dosarului în cazul declarării căilor de atac de către instanŃa de control judiciar, în locul acelora a
căror intrare în vigoare a fost amânată (şedinŃele Plenului din 26 mai 2015 şi 24 noiembrie 2015); sesizarea ministrului justiŃiei în

Prin Decizia nr. 397/2014, Curtea ConstituŃională a admis excepŃia de neconstituŃionalitate şi a constatat ca sintagma „rezoluŃia de clasare este definitivă” din cuprinsul art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 317/2004 este neconstituŃională în ipoteza prevăzută de art. 45 alin. (4) lit. b) din aceeaşi lege, respectiv în cazul în care
InspecŃia Judiciară este titulara acŃiunii disciplinare, iar în urma efectuării verificărilor prealabile se constată că nu există indiciile săvârşirii unei abateri.
34
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vederea iniŃierii unei hotărâri de Guvern privind reglementarea situaŃiei juridice a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în
administrarea Consiliului Superior al Magistraturii (şedinŃa Plenului din 8 iulie 2015), sesizarea ministrului justiŃiei cu propunerea de
iniŃiere a unui act normativ prin care să fie amânată intrarea în vigoare a Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenŃei persoanelor
fizice (şedinŃa Plenului din 8 decembrie 2015)35.
Dintre sesizările formulate, mai multe au vizat dispoziŃiile Codului de procedură penală, respectiv: sesizarea ministrului justiŃiei în
vederea întreprinderii demersurilor necesare pentru promovarea unei ordonanŃe de urgenŃă pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, pentru adaptarea de urgenŃă a legislaŃiei la exigenŃele deciziei CurŃii ConstituŃionale nr. 361/2015 prin care
s-a constatat că normele procesual penale ale art. 222 cu denumirea marginală „Durata arestului la domiciliu” sunt neconstituŃionale
prin faptul că nu reglementează nici termenele pentru care poate fi dispusă şi nici durata maximă a acestei măsuri în procedura de
cameră preliminară şi de judecată în primă instanŃă (şedinŃa Plenului din 2 iunie 2015), sesizarea ministrului justiŃiei cu propunerea
de modificare a dispoziŃiilor art. 509 alin. (1) pct. 4 şi de completare a dispoziŃiilor art. 453 alin. (1) din Codul de procedură penală cu
o nouă literă, lit. d1), în sensul reglementării posibilităŃii promovării căii extraordinare de atac a revizuirii în situaŃia sancŃionării disciplinare a judecătorului (şedinŃa Plenului din 24 august 2015), sesizarea de promovare a unui proiect de act normativ care să vizeze
completarea Codului de procedură penală astfel încât să constituie caz de revizuire a hotărârilor judecătoreşti (sau caz de exercitare
a altei căi extraordinare de atac) şi situaŃia în care hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală ce a fost declarată neconstituŃională anterior pronunŃării hotărârii judecătoreşti definitive, precum şi solicitarea de a iniŃia propunerile de modificare a Codului de procedură penală, astfel încât să constituie caz de revizuire a hotărârilor judecătoreşti şi situaŃia în care hotărârea a fost pronunŃată cu
nerespectarea deciziilor CurŃii ConstituŃionale ori a deciziilor pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, în soluŃionarea recursurilor în interesul legii, fără a fi necesară existenŃa unei hotărâri definitive prin care judecătorul a fost sancŃionat disciplinar (şedinŃa
Plenului din 15 septembrie 2015).
Aceste ultime două propuneri au fost formulate şi în privinŃa Codului de procedură civilă, în şedinŃa Plenului din 2 iunie 2015.
În anul 2015 au fost finalizate demersurile Consiliului Superior al Magistraturii privind elaborarea unor propuneri de modificare şi
completare a Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, referitoare la evaluarea şi promovarea magistraŃilor, propuneri care acordă o mai mare importanŃă activităŃii practice. Aceste propuneri au fost analizate în şedinŃa din 27 octombrie 2015,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărând sesizarea ministrului justiŃiei cu mai multe propuneri de texte vizând aspectele
menŃionate mai sus.
În aceeaşi şedinŃă, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a solicitat ministrului justiŃiei întreprinderea demersurilor în vederea
modificării dispoziŃiilor alineatelor (1) şi (4) ale art. 54 din Legea nr. 303/2004, referitoare la numirea procurorilor în unele funcŃiile de
conducere (Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, prim-adjunctul şi adjunctul acestuia,
procurorul şef al DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie, adjuncŃii acestuia, procurorii şefi de secŃie ai acestor parchete, precum şi procurorul
şef al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi adjuncŃii acestora). Procedura de numire propusă corespunde recomandărilor făcute de Comisia Europeană, cu privire la „IndependenŃa JustiŃiei” în Raportul său către Parlamentul European şi Consiliu privind progresele înregistrate de România în cadrul mecanismului de verificare şi cooperare din
ianuarie 2015 şi anume asigurarea unei proceduri transparente de numire a noului procuror şef al DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi bazată „pe merit”, bazată pe modelul procedurii utilizate pentru numirea preşedintelui
Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
De asemenea, în ultimul raport al CE, publicat în ianuarie 2016, a fost apreciată procedura de selecŃie a procurorului şef al
DIICOT, organizată în temeiul cadrului normativ în vigoare, respectiv art. 54 alin (1) din Legea 303/2004.
Nu în ultimul rând trebuie menŃionată sesizarea adresată ministrului justiŃiei ca urmare a şedinŃei Plenului din 27 octombrie 2015,
în vederea modificării dispoziŃiilor art. 55 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii - referitoare la procedura
de revocare a membrilor Consiliului Superior al Magistraturii - în vederea punerii de acord a acestor prevederi cu Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 196/2013.
În acelaşi context al colaborării instituŃionale, se înscriu şi punctele de vedere comunicate Ministerului JustiŃiei în vederea
unei poziŃii comune a sistemului judiciar cu privire la mai multe propuneri de modificare şi completare a dispoziŃiilor Codului de procedură penală elaborate la nivelul Ministerului JustiŃiei pentru punerea de acord a prevederilor respective cu deciziile CurŃii ConstituŃionale nr. 166/201536, nr. 235/201537, nr. 423/201538, nr. 506/201539, nr. 552/201540 şi nr. 553/201541.

În Monitorul Oficial nr. 962 din 24 decembrie 2015 a fost publicată O.U.G. nr. 61 din 23 decembrie 2015 pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii
nr. 151/2015 privind procedura insolvenŃei persoanelor fizice.
36Prin Decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 166 din 17.03./2015, dispoziŃiile art. 5491 alin. (2), precum şi soluŃiile legislative cuprinse în 5491 alin. (3) şi (5) din Codul de
procedură penală potrivit cărora judecătorul de cameră preliminară se pronunŃă „în camera de consiliu, fără participarea procurorului ori a persoanelor prevăzute la
alin. (2)”, respectiv instanŃa ierarhic superioară ori completul competent se pronunŃă „fără participarea procurorului şi a persoanelor prevăzute la alin. (2)”, au fost
declarate neconstituŃionale. Astfel, Curtea a constatat că, potrivit art. 5491 din Codul de procedură penală – articol care reglementează procedura de confiscare sau
desfiinŃare a unui înscris în cazul clasării -, procedura în această materie prevede o judecată sumară, fără respectarea principiilor oralităŃii şi contradictorialităŃii, potrivit cărora procurorul şi părŃile din proces au dreptul de a lua cunoştinŃă de toate piesele şi observaŃiile prezentate judecătorului şi de a-şi putea expune susŃinerile în
faŃa acestuia.
37 Prin Decizia nr. 235 din 07.04.2015 Curtea ConstituŃională a constatat că dispoziŃiile art.488 din Codul de procedură penală, precum şi soluŃia legislativă cuprinsă în
art. 484 alin. (2) din Codul de procedură penală, care exclude persoana vătămată, partea civilă şi partea responsabilă civilmente de la audierea în faŃa instanŃei de
fond, în cadrul procedurii speciale a acordului de recunoaştere a vinovăŃiei sunt neconstituŃionale.
35
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Pe de altă parte, independent de intervenŃiile normative care se impun a fi operate pentru punerea de acord a prevederilor celor
două coduri cu deciziile instanŃei de contencios constituŃional, Ministerul JustiŃiei a transmis Consiliului Superior al Magistraturii şi
alte propuneri de modificare şi completare a Codului penal şi a Codului de procedură penală, în vederea exprimării unui punct de
vedere comun al sistemului judiciar asupra acestora. În acest sens, în luna iunie, Ministerul JustiŃiei a transmis Consiliului Superior al
Magistraturii mai multe propuneri de modificare a Codului penal şi Codului de procedură penală în vederea transpunerii Directivei
2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile,
sprijinirea şi protecŃia victimelor criminalităŃii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului. Propunerile au fost analizate
de către Plenul Consiliului în şedinŃa din data de 15 iunie 2015, ulterior, având în vedere că pe rolul Comisiei juridice, de disciplină şi
imunităŃi a Camerei DeputaŃilor se află proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
precum şi a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (Pl-x nr. 409/2015), fiind înaintate acestei camere propuneri suplimentare de amendamente la proiectul de lege menŃionat.
Consiliul Superior al Magistraturii a exprimat puncte de vedere şi la solicitarea altor ministere. Astfel, la solicitarea Ministerului
Muncii, Familiei, ProtecŃiei sociale şi Persoanelor Vârstnice Consiliul Superior al Magistraturii a comunicat acestei instituŃii punctul
său de vedere cu privire la proiectul de Lege privind ratificarea ConvenŃiei Consiliului Europei privind prevenirea şi combaterea violenŃei împotriva femeilor şi a violenŃei domestice, adoptată la Istanbul, la 11 mai 2011, pe care l-a analizat în şedinŃa din 24 august
2015.
Nu în ultimul rând, trebuie menŃionată participarea reprezentanŃilor Consiliului, alături de cei ai Ministerului JustiŃiei, la lucrările
diverselor grupuri de lucru interinstituŃionale, constituite la nivelul Ministerului JustiŃiei, sau, după caz, Consiliului Superior al Magistraturii, pe teme privind sistemul judiciar (de exemplu, Grupul de lucru la nivel tehnic pentru monitorizarea implementării şi aplicării
noilor coduri, constituit la nivelul Ministerului JustiŃiei, format din reprezentanŃi ai instituŃiei respective, Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, DirecŃiei NaŃionale AnticorupŃie
şi DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism).
În ceea ce priveşte relaŃia Consiliului cu Preşedintele României, aceasta s-a circumscris prevederilor art. 134 din ConstituŃia
României şi ale Legilor nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată şi nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Astfel, au fost înaintate Preşedintelui României hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerile de numire în funcŃiile de execuŃie de judecător şi procuror, de eliberare din funcŃiile de judecător şi procuror şi de reîncadrare în funcŃia de
judecător.
În ceea ce priveşte funcŃiile de conducere, menŃionăm numirile făcute de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în funcŃiile de preşedinte al SecŃiei Penale şi de preşedinte al SecŃiei de Contencios Administrativ şi Fiscal din
cadrul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, iar la nivelul Ministerului Public, pe cele de numire, la propunerea ministrului justiŃiei, cu
avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în funcŃia de procuror şef al DirecŃiei de Combatere a InfracŃiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism şi de procuror şef al SecŃiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie.
Relevant din perspectiva raportului cu celelalte puteri ale statului este şi demersul preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii concretizat în sesizarea la data de 30 martie 2015 a CurŃii ConstituŃionale cu soluŃionarea unui conflict juridic de natură constituŃională între autoritatea legislativă, reprezentată de Parlamentul României – Senat, pe de o parte, şi autoritatea judecătorească,
reprezentată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, pe de altă parte.
Cererea formulată de preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii a avut în vedere modalitatea în care Senatul a procedat la
soluŃionarea cererii de încuviinŃare a reŃinerii şi arestării unui senator în sensul că această Cameră a Parlamentului nu a adoptat o
hotărâre prin care să admită sau să respingă solicitarea pentru încuviinŃarea reŃinerii şi arestării unui senator, formulată de ministrul
justiŃiei, rezumându-se doar a arăta că nu a fost întrunit numărul de voturi necesar.
Prin Decizia nr. 261 din 8 aprilie 2015, Curtea ConstituŃională a constatat existenŃa conflictului juridic de natură constituŃională între Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Senatul României, declanşat de refuzul acestuia din
urmă de a redacta şi publica hotărârea care atestă rezultatul votului dat de Plenul Senatului.

38 Prin decizia nr. 423 din 9 iunie 2015, Curtea ConstituŃională a admite excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.4884 alin.(5) din Codul de procedură penală
şi a constatat că soluŃia legislativă potrivit căreia contestaŃia privind durata procesului penal se soluŃionează „fără participarea părŃilor şi a procurorului” este neconstituŃională.
39 Prin Decizia nr. 506 din data de 30.06.2015, Curtea a constatat că soluŃia legislativă prevăzută de dispoziŃiile art. 459 alin.(2) din Codul de procedură penală, potrivit căreia admisibilitatea în principiu a cererii de revizuire se examinează de către instanŃă „fără citarea părŃilor” este neconstituŃională.
40 Prin Decizia nr. 552 din 16.07.2015, Curtea a admis excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.3 alin. (3) teza a doua din Codul de procedură penală şi a
constatat că soluŃia legislativă conform căreia exercitarea funcŃiei de verificare a legalităŃii netrimiterii în judecată este compatibilă cu exercitarea funcŃiei de judecată
este neconstituŃională.
41 Prin Decizia nr. 553 din data de 16.07.2015 referitoare la excepŃia de neconstituŃionalitate a dispoziŃiilor art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală, Curtea a
admis excepŃia de neconstituŃionalitate şi a constatat că sintagma „o infracŃiune de trafic de stupefiante”din cuprinsul dispoziŃiilor art.223 alin.(2) din Codul de procedură penală este neconstituŃională
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V.2. Raporturile cu societatea civilă şi mass-media
Activitatea de comunicare publică desfăşurată de instituŃiile sistemului judiciar pe parcursul anului 2015 s-a circumscris prevederilor Ghidului privind relaŃia dintre sistemul judiciar din România şi mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior
al Magistraturii nr. 482/2012, cu modificările şi completările aduse prin Hotărârile Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.
573/2014 şi nr. 1376/2015, dar şi prevederilor Manualului pentru purtătorii de cuvânt şi structurile de informare publică şi relaŃii cu
mass media.
În continuarea practicii anterior instituite, purtătorul de cuvânt al Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit dispoziŃiilor regulamentare, a coordonat activitatea purtătorilor de cuvânt de la nivelul instanŃelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea, în
scopul abordării în mod unitar şi coerent a activităŃilor de relaŃii publice şi comunicare la nivel de sistem. Ocazionalele sincope identificate în procesul de comunicare dintre reprezentanŃii mass media şi instanŃele sau parchetele din Ńară, generate de unele interpretări diferite ale unor prevederi ale ghidului sau ale Legii nr. 544/2001, au fost remediate prin emiterea unor puncte de vedere sau prin
mediere directă.
Raporturile cu societatea civilă:
Pe acest segment, instanŃele judecătoreşti au apreciat că din totalul cauzelor înregistrate pe rolul instanŃelor în anul 2015, doar
un procent cuprins între 0 şi 5% au reprezentat intervenŃii formulate de organizaŃii non-guvernamentale. Majoritatea instanŃelor de
judecată au considerat că intervenŃiile nu au influenŃat modul de soluŃionare a cauzelor sau au influenŃat „într-o foarte mică măsură”
(Curtea de Apel Bucureşti). Totuşi, Curtea de Apel Alba Iulia a apreciat că astfel intervenŃii „au contribuit la soluŃionarea cauzei, prin
argumente juridice noi expuse”.
Din partea parchetelor de pe lângă instanŃele judecătoreşti, opt unităŃi de la nivelul curŃilor de apel au apreciat că, pe parcursul
anului 2015, relaŃiile instituŃionale cu organizaŃiile non-guvernamentale au fost „foarte bune”, iar şapte au caracterizat această relaŃie
ca fiind „bună”. O singură unitate de parchet, respectiv Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti nu şi-a exprimat opinia cu privire la acest aspect.
În vederea îmbunătăŃirii relaŃiilor instituŃionale dintre parchete şi organizaŃiile non-profit, de la nivelul parchetelor au fost comunicate o serie de propuneri, printre care: desfăşurarea procesului de comunicare interinstituŃională în parametrii de transparenŃă şi
profesionalism (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova), respectarea limitelor de competenŃă (Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Cluj), organizarea unor întâlniri/seminare pe teme de interes comun (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara), participarea activă şi permanentă a ONG-urilor la dezbaterile publice ce vizează propuneri de modificare legislativă (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel GalaŃi). Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău apreciază
ca oportune unele „demersuri pentru o mai bună cunoaştere de către organizaŃiile non guvernamentale a activităŃii specifice organului de urmărire penală în funcŃie de care să procedeze la abordarea problemelor cu efect asupra creşterii credibilităŃii acestora în
rândul societăŃii civile.” Parchetul de pe lângă Curtea Militară de Apel a apreciat oportună „cooperarea în cadrul unor proiecte comune cum ar fi prevenirea infracŃionalităŃii în rândul militarilor”.
Raporturile cu mass-media:
RelaŃiile de colaborare instituŃională desfăşurate pe parcursul anului 2015 cu reprezentanŃii mass media au fost apreciate de către treisprezece instanŃe judecătoreşti ca fiind „foarte bune” şi doar de două instanŃe ca fiind „bune”. În mod excepŃional, o singură
instanŃă a caracterizat această relaŃie ca fiind „nesatisfăcătoare”.
În acelaşi domeniu, nouă unităŃi de parchet au considerat că pe parcursul anului 2015 relaŃia de colaborare cu mass media a
fost „foarte bună”, în timp ce şapte au caracterizat această relaŃie ca „bună”.
Chiar dacă relaŃiile interinstituŃionale desfăşurate cu reprezentanŃii mass media au fost caracterizate în parametrii amintiŃi şi în
anul 2015, la nivelul sistemului judiciar a fost manifestată o permanentă preocupare pentru îmbunătăŃirea şi dezvoltarea acestora.
Astfel, din perspectiva consolidării relaŃiilor şi desfăşurarea activităŃilor specifice la standarde europene, reprezentanŃii instanŃelor de
judecată au evidenŃiat ca factori care să aducă un plus de valoare demersurilor vizând: obiectivitate, transparenŃă, participare la
seminare de formare profesională şi organizare de seminare comune (CurŃile de Apel ConstanŃa, Iaşi, Piteşti, Suceava, Bucureşti,
Braşov, Bacău), comunicare eficientă şi atitudine proactivă (Curtea de Apel Oradea). Majoritatea instanŃelor consideră benefice întâlnirile informale, organizarea conferinŃelor de presă, precum şi elaborarea comunicatelor într-un limbaj accesibil, corect şi complet.
Totodată, mai multe instanŃe consideră oportună transmiterea comunicatelor de presă şi oferirea promptă a informaŃiilor. Curtea de
Apel Bucureşti menŃionează aspecte precum stabilirea unor “reguli de acces la informaŃiile publice”, “comunicarea detaliată a interesului pe care reprezentanŃii mass-media îl au în a obŃine o anumită informaŃie pretinsă a fi în interes public”, “degrevarea judecătorului şi grefierului delegaŃi de alte activităŃi”, “acreditarea tuturor jurnaliştilor care formulează petiŃii, anterior formulării acestora, pe
lângă instanŃe sau Consiliul Superior al Magistraturii”, “cunoaşterea de către jurnalişti a unor noŃiuni minime juridice”. Curtea de Apel
Timişoara a evidenŃiat „obiectivitatea şi corectitudinea din partea jurnaliştilor, fluidizarea fluxului informaŃional”, „atitudine şi metode
pro active - feed-back”, „deschiderea către mass media/acces total”. Curtea de Apel Suceava consideră oportună „adoptarea unei
legi a presei” şi „furnizarea de către mass media a informaŃiilor referitoare la activitatea instanŃei numai după o prealabilă discuŃie cu
purtătorul de cuvânt şi inserarea în articolele de presă a poziŃiei oficiale a instanŃei”. Curtea de Apel Ploieşti apreciază ca benefică
„furnizarea de informaŃii obiective fără antepronunŃare şi fără refuzuri de a explica ori comenta situaŃiile”, iar Curtea de Apel Constan-
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Ńa a evidenŃiat necesitatea ca mass media să se abŃină de la „comentarii care pot fi privite ca defăimătoare la adresa actului de justiŃie”.
La nivelul parchetelor, ca factori de natură să contribuie la îmbunătăŃirea relaŃiei cu mass media au fost identificaŃi: clarificarea în
ghid a unor aspecte privind comunicarea de informaŃii în faza de urmărire penală (PCA Alba Iulia), organizarea unor întâlniri periodice, seminare şi stagii de pregătire comună procurori – reprezentanŃii mass-media (Parchetele de pe lângă CurŃile de Apel Bacău,
Bucureşti, Iaşi, Oradea, Suceava, Timişoara, Parchetul Militar pe lângă Curtea Militară de Apel), respectarea deontologiei profesionale (Parchetele de pe lângă CurŃile de Apel Cluj, Ploieşti, Timişoara), înŃelegerea specificului fazei de urmărire penală (Parchetul de
pe lângă Curtea de Apel Braşov), comunicare permanentă, promptitudine în rezolvarea solicitărilor, transparenŃă, profesionalism şi
atitudine proactivă (Parchetele de pe lângă CurŃile de Apel ConstanŃa, Craiova, GalaŃi). În acelaşi timp, trei unităŃi de parchet, respectiv Parchetele de pe lângă CurŃile de Apel Iaşi, Suceava, Tg. Mureş, au subliniat importanŃa degrevării purtătorului de cuvânt –
procuror sau diminuarea atribuŃiilor acestuia. Parchetul Militar de pe lângă Cutea Militară de Apel consideră benefică organizarea
manifestărilor de tipul „Ziua porŃilor deschise” cu participarea reprezentanŃilor mass media.
Cele mai frecvente solicitări ale justiŃiabililor adresate instanŃelor de judecată au avut ca obiect cereri vizând informaŃii privind:
urgentarea redactării/tehnoredactării hotărârilor judecătoreşti, eliberarea unor înscrisuri, consultanŃă juridică sau lămuriri privind hotărârile pronunŃate, comunicarea înregistrărilor, ajutorul public judiciar, modificarea unor hotărâri pronunŃate sau reanalizarea unor
cauze soluŃionate.
La nivelul parchetelor, majoritatea unităŃilor au arătat faptul că solicitările justiŃiabililor au vizat în principal informaŃii referitoare la:
stadiul cercetării penale/cauzelor penale, celeritatea în soluŃionarea cauzelor, eliberarea de fotocopii de pe documente, comunicarea
soluŃiilor, consultarea dosarelor, cunoaşterea soluŃiilor din dosarele penale cu infracŃiuni complexe sau în care au fost implicate persoane publice, comunicări către ONG-uri cu privire la date statistice referitoare la anumite categorii de infracŃiuni.
Din punct de vedere al eficienŃei „Ghidului privind relaŃia dintre sistemul judiciar din România şi mass media”, modificat şi completat şi a dificultăŃilor întâmpinate în aplicarea prevederilor acestuia, potrivit răspunsurilor comunicate, majoritatea instanŃelor judecătoreşti au caracterizat ghidul ca fiind un instrument eficient şi practic în materia comunicării şi au apreciat că „forma consolidată a
acestuia conŃine dispoziŃii clare privind regulile aplicabile în relaŃia cu mass media”. S-a precizat, totodată, că prevederile ghidului
răspund în special problemelor de comunicare apărute după intrarea în vigoarea noilor coduri, asigurând o abordare unitară a relaŃiilor de colaborare dintre instanŃe şi mass media la nivel sistemic.
Curtea de Apel Braşov a consemnat că la nivelul mass media ghidul este „neasumat şi neaprofundat”, iar Curtea de Apel Cluj a
evidenŃiat utilitatea ghidului, dar şi faptul că în ceea ce priveşte conŃinutul „este pe alocuri interpretabil, fapt ce poate da naştere unor
nemulŃumiri din partea jurnaliştilor”. Curtea de Apel Iaşi a precizat că unele dintre prevederile ghidului au „cauzat o creştere a volumului de activitate al birourilor de informare şi relaŃii cu mass media”, precum şi faptul că soluŃionarea cererilor pentru studierea dosarului este îngreunată de „necesitatea avizului judecătorului investit cu soluŃionarea cauzei”, fiind sesizată lipsa dispoziŃiilor care să
reglementeze situaŃia unui aviz negativ al judecătorului cauzei. Din punct de vedere al dificultăŃilor, per ansamblu, instanŃele judecătoreşti nu au întâmpinat probleme în implementarea dispoziŃiilor ghidului. Totuşi, în două cazuri au fost identificate dificultăŃi cu privire la „punerea la dispoziŃie a încheierilor de arestare preventivă, înainte de rămânerea definitivă a acestora” (CA Ploieşti) şi în
legătură cu „dosarele aflate în stadiul de cameră preliminară, respectiv în cazul hotărârii luate de judecătorul de drepturi şi libertăŃi„.
Analiza menŃiunilor comunicate de unităŃile de parchet de pe lângă curŃile de apel a reliefat faptul că reprezentanŃii parchetelor
nu au întâmpinat dificultăŃi în aplicarea prevederilor Ghidului, caracterizând documentul ca fiind eficient, necesar şi util în activitatea
purtătorilor de cuvânt. Totodată, reprezentanŃii parchetelor au notat faptul că Ghidul ajută la „dezvoltarea unei relaŃii eficiente cu
mass media”. Prin excepŃie, s-a consemnat că „dificultăŃile în derularea acestei activităŃi apar atunci când este solicitat un volum
mare de date care nu se găsesc în evidenŃele statistice ale unităŃii”, exemplificând cu situaŃia solicitărilor privind realizarea unor studii
sau proiecte (PCA Suceava).
FaŃă de derularea pe parcursul anului 2015 a activităŃilor specifice legate de aplicarea dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informaŃiile de interes public, modificată şi completată, majoritatea instanŃelor judecătoreşti au comunicat că nu au fost constatate deficienŃe majore de ordin sistemic. Însă au fost amintite unele probleme logistice generate de lipsa resurselor umane şi a dotărilor
alocate biroului de specialitate (CurŃile de Apel Bacău, Braşov, Bucureşti), precum şi aspecte referitoare la dificultatea soluŃionării cererilor în funcŃie de numărul şi complexitatea informaŃiilor solicitate (Curtea de Apel GalaŃi), solicitarea unor copii de pe hotărâri judecătoreşti
de către persoane străine de dosare şi fără relevanŃă din punct de vedere al informării publice (Curtea de Apel Braşov), volumul mare al
informaŃiilor solicitate privind aspecte pentru care nu există evidenŃe separate (Curtea de Apel Ploieşti). Curtea de Apel Timişoara a
menŃionat ca fiind deficienŃe „lipsa unor evidenŃe electronice, pe categorii de cauze, care să simplifice procesul de identificare a hotărârilor solicitate de unele persoane, în vederea determinării jurisprudenŃei instanŃei”, “lipsa unor baze de date extinse, detaliate şi
comprehesive pe materii şi lipsa unor instrumente de filtrare a bazei de date”. În acelaşi registru, Curtea de Apel Timişoara a arătat că
“în anul 2015 s-a dublat numărul cererilor de la jurnalişti, formulate în baza Legii nr. 544/2001 pentru eliberarea copiilor hotărârilor, cu
obturarea datelor personale, în special în materie penală (au fost hotărâri şi de 100 ori 200 de pagini)”. În sensul unei comunicări transparente şi proactive, Curtea de Apel Alba Iulia a precizat faptul că nu a întâmpinat dificultăŃi majore în aplicarea dispoziŃiilor legale privind
liberul acces la informaŃiile de interes public, întrucât „au fost luate măsuri organizatorice pentru preîntâmpinarea apariŃiei acestora”,
consemnând că “în contextul în care la nivelul instanŃelor din circumscripŃie s-au observat mai multe schimbări la nivelul purtătorilor de
cuvânt, s-a considerat că este oportună instruirea corespunzătoare a judecătorilor respectivi în vederea dezvoltării abilităŃilor de comunicare şi pentru coordonarea eficientă a activităŃii de informare şi relaŃii publice.”
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În legătură cu derularea activităŃilor specifice legate de aplicarea dispoziŃiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public, modificată şi completată, marea majoritate a unităŃilor de parchet au comunicat faptul că nu au fost întâmpinate
sau constatate deficienŃe. Doar două unităŃi de parchet au notat ca fiind probleme „solicitări care nu aveau legătură cu informaŃiile de
interes public” (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău) şi „comunicarea unor informaŃii peste termenele solicitate de mass
media, dar înăuntrul termenelor prevăzute de lege ”(Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava).
Din perspectiva principalelor măsuri adoptate pentru înlăturarea deficienŃelor identificate în anul 2015 cu privire la aplicarea Legii
nr.544/2001, instanŃele de judecată au specificat că pentru asigurarea transparenŃei instituŃionale şi, implicit, pentru respectarea
dreptului la informare a cetăŃenilor au fost derulate o serie de demersuri pentru ca activitatea de informare publică să se desfăşoare
conform dispoziŃiilor legale. Astfel, au fost menŃionate aspecte precum soluŃionarea în termen a cererilor prin furnizarea promptă a
informaŃiilor (Curtea de Apel Bacău), postarea pe paginile de internet a informaŃiilor şi documentelor relevante şi actualizarea acestora, crearea unui cont de poştă electronică destinat BIRP (CurŃile de Apel Braşov, Bucureşti). De asemenea, Curtea de Apel Timişoara a notat „ codurile de obiect ECRIS sunt atribuite de Ministerul JustiŃiei, care are o procedură extrem de complicată de modificare
sau adăugare de astfel de coduri, astfel încât instanŃa nu este în măsură să intervină în acest domeniu; înfiinŃarea unui site propriu;
accesibilitatea la dosarul electronic oferită justiŃiabililor; îmbunătăŃirea/îmbogăŃirea modulului statistic în ECRIS.”
Curtea de Apel Alba Iulia a găsit oportune demersuri vizând informarea „corespunzătoare, completă şi unitară” a solicitanŃilor, o
comunicare bazată pe „transparenŃă şi comunicare proactivă”, evidenŃiind şi faptul că a fost organizat “în cadrul programului de formare profesională descentralizată, seminarul „AbilităŃi non-juridice. Comunicare” la care au participat purtătorii de cuvânt de la instanŃele de judecată din circumscripŃia curŃii.
La nivelul a opt instanŃe s-a apreciat că nu este cazul de a se adopta noi măsuri sau nu au răspuns.
Pe aceeaşi temă, marea majoritate a unităŃilor de parchet au arătat că nu a fost cazul să adopte şi noi măsuri organizatorice
pentru interpretarea şi aplicarea, în mod unitar, a acestui act normativ. Totuşi, unele unităŃi de parchet au comunicat efectuarea unor
demersuri referitoare la ”postarea pe site a activităŃilor de interes pentru opinia publică, organizarea de întâlniri, conferinŃe de presă
şi manifestări de tipul - Ziua uşilor deschise” (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău), „stabilirea unui circuit clar pentru documente”, „stabilirea unor sarcini precise în acest sector” şi „evidenŃe mai detaliate” (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi). De
asemenea, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava a notat ca măsuri „emiterea comunicatelor în legătură cu măsurile dispuse în unele cauze în curs de soluŃionare, mai înainte ca informaŃiile să fie solicitate de presă; comunicarea permanentă cu reprezentanŃii mass media şi punerea la dispoziŃia acestora a informaŃiilor solicitate în măsura în care pot fi făcute publice”. La nivelul
Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Tg Mures în programul de activitate a fost inclus “obiectivul constând în verificarea modului
în care sunt respectate dispoziŃiile Legii nr. 544/2001 în activitatea structurii de relaŃii publice/purtătorului de cuvânt.”
Printre principalele demersuri întreprinse pe parcursul anului 2015 pentru diseminarea datelor de interes public privind sistemul
judiciar, majoritatea instanŃelor de judecată au menŃionat actualizarea permanentă a portalului instanŃei de judecată şi postarea informaŃiilor de interes public (comunicate de presă, hotărârile colegiului de conducere al instanŃei, anunŃurile şi documente privind
organizarea concursurilor, ghiduri şi alte materiale informative privind sistemul judiciar), organizarea de conferinŃe de presă, emiterea
de comunicate de presă, organizarea evenimentelor de tipul “PorŃilor deschise”, “Ziua JustiŃiei”, “Ziua europeană a justiŃiei civile”,
“Şcoala altfel”, actualizarea permanentă a site-urilor şi informaŃiilor afişate în punctele de informare, distribuirea ghidurilor şi broşurilor informative (CurŃile de Apel Alba Iulia, Bacău, Bucureşti, ConstanŃa, Piteşti, Suceava, Tg. Mureş, Timişoara), “diseminarea tuturor
rapoartelor şi adreselor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii Institutul NaŃional al Magistraturii, Ministerul JustiŃiei, InspecŃia
Judiciară prin reŃeaua de intranet a instanŃei, acestea devenind accesibile tuturor judecătorilor şi grefierilor” (Curtea de Apel Braşov),
publicarea pe paginile de internet a informaŃiilor prevăzute de art. 5 din Legea nr. 544/2001 (CurŃile de Apel Iaşi şi Oradea).
Cu referire la astfel de demersuri iniŃiate de unităŃile de parchet pe parcursul anului 2015, au fost indicate măsuri privind: emiterea în regim de urgenŃă a comunicatelor de presă, actualizarea permanentă a site-urilor cu informaŃii de interes public, înştiinŃarea
publicului cu informaŃiile de interes prin toate mijloacele prevăzute de lege, organizarea de conferinŃe de presă, evenimente de tipul „
Zilei porŃilor deschise” şi întâlniri cu reprezentanŃii mass media, diseminarea ghidurilor elaborate de Consiliul Superior al Magistraturii
şi publicarea rapoartelor de activitate pe paginile de internet.
Analizând răspunsurile comunicate de instanŃele judecătoreşti şi unităŃile de parchet de pe lângă acestea la întrebările din cuprinsul chestionarelor, se constată că şi în anul 2015, unul din dezideratele sistemului judiciar a fost asigurarea transparenŃei sistemice şi, implicit, asigurarea respectării dreptului la informare prin adoptarea şi dezvoltarea unei strategii de comunicare predictibilă şi
unitară bazată pe dinamizarea şi eficientizarea relaŃiilor interinstituŃionale cu societatea civilă şi mass media în beneficiul cetăŃenilor.

V.3. Raporturi interne
InstanŃele de la nivelul întregii Ńări au apreciat relaŃia cu parchetele corespunzătoare ca fiind foarte bună, două curŃi de apel
apreciind-o drept bună.
Ca elemente de natură să îmbunătăŃească această relaŃie au fost enumerate: corelarea activităŃilor judiciare curente în vederea
participării la şedinŃele de judecată urgente; asigurarea unui număr suficient de procurori care să participe la şedinŃele de judecată;
îmbunătăŃirea sistemului de transfer a dosarelor penale în sistem electronic; organizarea unor întâlniri periodice în vederea dezbaterii problemelor întâmpinate în activitatea curentă, precum şi a modificărilor legislative.
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Parchetele au caracterizat, la rândul lor, relaŃia cu instanŃele corespunzătoare ca fiind foarte bună, un număr de trei parchete de
pe lângă curŃile de apel apreciind-o ca fiind bună.
Pentru îmbunătăŃirea relaŃiei instituŃionale cu instanŃele, parchetele au indicat următoarele demersuri: acces informatic reciproc;
organizarea de întâlniri periodice vizând probleme de practică neunitară; păstrarea relaŃiilor de încredere şi respect; întâlniri periodice ale conducerilor instituŃiilor.
InstanŃele judecătoreşti au apreciat relaŃia cu Consiliul Superior al Magistraturii ca fiind bună, în timp ce parchetele au apreciat-o
ca fiind foarte bună.
Atât instanŃele cât şi parchetele au formulat sugestii în vederea îmbunătăŃirii relaŃiei instituŃionale după cum urmează: să consulte mai des instanŃele şi parchetele în procesul său decizional; să apere eficient magistraŃii împotriva oricăror imixtiuni de natură politică sau economică; să apere eficient magistraŃii împotriva eventualelor presiuni exercitate prin mass-media.
InstanŃele judecătoreşti şi parchetele au apreciat relaŃia instituŃională cu barourile de avocaŃi ca fiind foarte bună, indicând drept
elemente pentru îmbunătăŃirea acesteia următoarele: exercitarea cu bună credinŃă a drepturilor procesuale; acordarea de asistenŃă
juridică de înalt nivel profesional şi respectarea deontologiei profesiei de avocat; desemnarea avocaŃilor din oficiu în timp util şi îndrumarea acestora să se prezinte de îndată la instanŃă pentru a studia dosarele în care au fost desemnaŃi; încurajarea dialogului
instituŃional, organizarea de întâlniri profesionale comune.
În privinŃa relaŃiilor cu Biroul local de expertize judiciare şi cu consilierii juridici, instanŃele le-au caracterizat ca fiind, în mare majoritate, bune.
La rândul lor, parchetele cu caracterizat relaŃiile cu Institutul NaŃional de Medicină Legală şi cu experŃii judiciari ca fiind bune.
Judecătorii care soluŃionează în primă instanŃă cauze privind conflictele de muncă şi asigurări sociale au caracterizat relaŃia cu
asistenŃii judiciari drept foarte bună, arătând însă că aceştia trebuie să arate o mai mare implicare în studiul doctrinei şi jurisprudenŃei, precum şi în identificarea problemelor de drept care ar putea genera o practică neunitară în materie.
Parchetele au considerat că relaŃia cu organele de cercetare penală a căror activitate o supraveghează este bună.
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Capitolul VI
CONCLUZII
Este dificil de a reflecta, chiar şi într-un material de amploare, întreaga activitate depusă în sistemul judiciar; totuşi, credem că
din datele prezentate în cele ce preced se poate contura o imagine coerentă atât a progreselor înregistrate de sistem, cât şi a vulnerabilităŃilor care încă se impun a fi îndreptate pentru o funcŃionare cât mai bună a serviciului public al justiŃiei.
Spre deosebire de celelalte puteri ale statului, puterea judecătorească nu este supusă controlului cetăŃii în acelaşi fel, de pildă,
cu puterea legislativă, căci cetăŃenii nu pot sancŃiona membrii puterii judecătoreşti prin vot. Tocmai de aceea este imperios necesar
a exista pârghii suficiente de autocontrol şi verificare în chiar cuprinsul sistemului de justiŃie.
Din datele expuse rezultă că în 2015 s-au înregistrat mult mai multe sancŃiuni aplicate judecătorilor în materie disciplinară, faŃă
de anul 2014 (28 de sancŃiuni aplicate în 2015 faŃă de doar 8 în 2014).
Pe de altă parte, în materia răspunderii penale, se constată că în cursul anului 2015 doar 4 judecători au fost condamnaŃi definitiv pentru infracŃiuni de corupŃie ori infracŃiuni asimilate infracŃiunilor de corupŃie, faŃă de 7 judecători condamnaŃi definitiv în 2014.
În cursul aceluiaşi an, Consiliul Superior al Magistraturii a dispus suspendarea din funcŃie pentru 10 judecători ca urmare a trimiterii în judecată, a luării măsurii arestării preventive sau arestului la domiciliu, faŃă de 20 de judecători suspendaŃi din funcŃie în
2014.
În vreme ce pretenŃiile faŃă de performanŃele justiŃiei cresc, aceste performanŃe nu pot fi obŃinute întotdeauna doar prin efortul celor implicaŃi în sistemul justiŃiei. Astfel, în continuare, judecătorii reclamă ca vulnerabilitate principală a sistemului instabilitatea şi
lipsa de predictibilitate legislativă, cadrul legislativ stufos şi incoerent, cu modificări de ordin legislativ şi regulamentar fără studii
de impact şi fără a asigura resurse materiale şi de personal, nearmonizarea normelor de procedura şi de fond cu deciziile CurŃii
ConstituŃionale. Pe de altă parte, se invocă şi necesitatea ca intervenŃia CurŃii ConstituŃionale aibă loc în limitele de competenŃă ale
acesteia.
InstanŃele indică, totodată, drept vulnerabilitate a sistemului grevarea curŃilor de apel cu soluŃionarea cauzelor penale în apel în
urma adoptării Noului Cod de procedură penală potrivit căruia tribunalele nu mai au competenŃă de soluŃionare a cauzelor ca instanŃe de control judiciar cu excepŃia contestaŃiilor, ceea ce a condus la un număr necorespunzător de judecători şi personal auxiliar
raportat la volumul de activitate.
Se mai invocă reglementarea imprecisa a unor instituŃii în codurile de procedura (ex: contestaŃia în anulare, soluŃii la plângerea
împotriva actelor procurorilor, camera preliminară, redeschiderea procesului penal, folosirea documentelor clasificate în faza de urmărire penală şi în instanŃă).
SoluŃiile propuse vizează, în general, acordarea dreptului de iniŃiativă legislativă Consiliului Superior al Magistraturii şi Înaltei
CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie.
Cu privire la aceste soluŃii, Ministerul JustiŃiei învederează că această modificare ar încălca principiul separaŃiei puterilor în stat,
transferarea unor atribuŃii ale puterii executive către cea judecătorească putând duce la fragilizarea statului de drept. S-a mai arătat
că nimic nu împiedica Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi Consiliul Superior al Magistraturii să transmită propuneri de modificare a
cadrului normativ către Ministerul JustiŃiei. Mai mult, toate proiectele Ministerului JustiŃiei sunt transmise Consiliului Superior al Magistraturii pentru aviz.
InstanŃele recomandă îmbunătăŃirea procesului legislativ prin consultarea practicienilor cu privire la proiectele de noi acte normative, realizarea unor studii de impact realiste, realizarea unor simulări de punere în practică.
InstanŃele recomandă, totodată, o mai mare implicare a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, mai ales în soluŃionarea sesizărilor în
vederea pronunŃării unor hotărâri prealabile sau introducerea în legislaŃie a obligaŃiei de unificare a practicii după principiul majorităŃii
în instanŃe.
Lipsa resurselor umane (judecători, personal auxiliar) este reclamată în continuare de majoritatea instanŃelor ca vulnerabilitate
a sistemului. Se propun mai multe soluŃii, de la suplimentarea schemelor de personal până la măsuri pentru dimensionarea corecta a
schemelor instanŃelor de judecata din toată Ńara eventual prin redistribuirea posturilor de la instanŃe supradimensionate la instanŃe cu
probleme de personal, desfiinŃarea unor instanŃe cu activitate mică şi distribuirea posturilor la instanŃele aglomerate, dar şi o mai
bună politică de resurse umane a Consiliului Superior al Magistraturii. Se mai recomandă, de asemenea, intervenŃia rapidă şi eficientă a Consiliului Superior al Magistraturii şi a Ministerului JustiŃiei ori de câte ori se modifică normele de competenŃă.
Sunt şi instanŃe care invocă repartizarea inechitabilă a resurselor umane între instanŃe de acelaşi grad precum şi între secŃii în
interiorul aceleiaşi instanŃe. În acelaşi sens, alte instanŃe indică drept vulnerabilitate volumul mare de activitate determinat, în unele
cazuri, şi de gestionarea neadecvată a personalului instanŃelor reticente la mutarea unor judecători dintr-o secŃie în alta.
SubfinanŃarea sistemului,insuficienŃa autonomiei financiare a sistemului judiciar, ca şi condiŃiile materiale improprii în care îşi
desfăşoară activitatea multe instanŃe. Sunt şi instanŃe care indică drept vulnerabilitate salarizarea insuficienta a întregului personal.
Se propune, ca soluŃie, alocarea de la bugetul statului a unor sume corespunzătoare finanŃării instanŃelor şi stabilirea unui anumit
procent din PIB pentru justiŃie.
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Pe de altă parte, Ministerul JustiŃiei a arătat că, în ultimul raport de evaluare (ianuarie 2016), Comisia Europeană precizează:
“Ministrul justiŃiei a pledat cu succes cauza importanŃei reformei sistemului judiciar şi guvernul a sprijinit, de exemplu, alocarea a 390
de posturi suplimentare, în timp ce bugetul alocat în acest sens a crescut cu 46% faŃă de 2013.”
O altă vulnerabilitate o reprezintă, în opinia unor instanŃe, lipsa unei evaluări temeinice bazată pe criterii clare şi obiective privind
nivelul calitativ al muncii prestate de judecători şi grefieri, sistemele ECRIS şi STATIS, greoaie şi nefuncŃionale.
Credibilitatea sistemului judiciar reprezintă, de asemenea, în opinia unor instanŃe, o vulnerabilitate a sistemului. Alte instanŃe
învederează că magistraŃii evită să îşi asume responsabilităŃi profesionale, atât în privinŃa funcŃiilor de execuŃie, cât şi a celor de
conducere, nu există o preocupare pentru creşterea şi păstrarea calităŃii activităŃii, s-au înmulŃit situaŃiile de abŃinere din dorinŃa de a
risipi orice îndoieli asupra imparŃialităŃii judecătorului în condiŃiile în care declaraŃiile de abŃinere nu sunt întotdeauna justificate cu
elemente obiective.
SoluŃii propuse: asigurarea unei pregătiri profesionale corespunzătoare, inclusiv sub aspectul comportamentului şi al interacŃiunii
sociale, stabilirea unui profil al judecătorului de care să se Ńină seama cu precădere şi în procedura de recrutare; asigurarea unei
politici coerente şi predictibile în materia răspunderii disciplinare corelată cu luarea măsurilor de asigurare a cadrului optim de desfăşurare a activităŃii. Alte instanŃe propun aducerea la cunoştinŃa cetăŃenilor a problemelor cu care se confruntă magistraŃii în efectuarea actului de justiŃie (lipsuri materiale, financiare, minimalizarea eforturilor depuse de personalul din justiŃie pentru realizarea actului
de justiŃie, neacordarea importanŃei cuvenite şi nerecunoaşterea muncii magistraŃilor etc.).
Practica neunitară – generată, de regulă, de prea frecventele modificări legislative – este indicată, de asemenea, ca vulnerabilitate a sistemului de către mai multe instanŃe.
Presiunea/ imixtiunea exercitate de mass-media şi factorii politici asupra sistemului judiciar pe durata derulării procedurilor
judiciare, modul, de multe ori negativ, în care instituŃiile media reflectă aspecte Ńinând de funcŃionarea sistemului judiciar. Se propune, ca soluŃie, intervenŃia promptă şi eficientă a purtătorilor de cuvânt ai instanŃelor sau a Consiliului Superior al Magistraturii; adoptarea unei legi a presei.
Parchetele, la rândul, lor, au indicat ca principală vulnerabilitate a sistemului incoerenŃa, inconsecvenŃa, imperfecŃiunile legislaŃiei, deciziilor Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, ale CurŃii ConstituŃionale şi recomandă intervenŃia legislativă pe baza consultării magistraŃilor de carieră. Se mai invocă instabilitatea legislativă şi instituŃională în aplicarea noilor coduri prin declararea ca
neconstituŃionala a unui număr foarte mare de dispoziŃii şi se recomandă o reacŃie promptă a legislativului pentru corelarea prevederilor neconstituŃionale.
Se arată, în acest context, că este necesară modificarea şi completarea legii privind organizarea poliŃiei judiciare şi chiar o nouă
lege, existând discrepanŃe între capacitatea profesională a lucrătorilor politiei judiciare, care au şi alte misiuni, de a instrumenta cu
operativitate cauzele penale în raport de exigenŃele şi cerinŃele procurorilor.
În domeniul resurselor umane, se invocă drept vulnerabilităŃi insuficienta schemă de personal auxiliar şi de procurori, dar şi fluctuaŃia procurorilor, existenta unor parchete mici, neatractive, care funcŃionează cu un număr redus de procurori (organizarea cu o
mai mare frecventa a concursurilor de admitere în magistratura conform art. 33 din Legea nr. 303/2004); neocuparea posturilor vacante de procurori şi personal auxiliar, precum şi diferenŃele existente intre volumul de activitate al unităŃilor de parchet. Se propun
modificarea competentei materiale şi funcŃionale, reorganizarea parchetelor prin desfiinŃarea unităŃilor mici cu redistribuirea personalului, deblocarea şi finanŃarea posturilor vacante, redimensionarea schemelor de personal, în funcŃie de volumul de activitate a fiecărei unităŃi de parchet, majorarea schemelor, modificări legislative pentru stabilizarea acestora.
O altă vulnerabilitate indicată şi de parchete o reprezintă subfinanŃarea sistemului judiciar şi folosirea resurselor umane şi materiale în cadrul sistemului judiciar, impunându-se alocarea unui buget mai mare, comasarea ordonatorilor terŃiari de credite şi preluarea atribuŃiilor acestora de către ordonatorii secundari, adaptarea statului de funcŃii şi de personal, ocuparea schemelor incomplete,
mărirea schemelor de personal, asigurarea stabilităŃii personalului, salarizarea corespunzătoare a acestuia, asigurarea unei dotări
tehnice performante.
Alte vulnerabilităŃi indicate de parchete se referă la ineficienŃa procedurilor judiciare; inexistenŃa unei practicii unitare, lipsa de reacŃii, în unele cazuri, în cazul încălcării independentei sistemului judiciar, sistemul inechitabil şi nerealist de ocupare a funcŃiilor de
conducere, raportările excesive, exacerbarea ideii de independenŃă fără responsabilitate; lipsa de atractivitate pentru ocuparea funcŃiilor de conducere, preponderent la nivelul parchetelor de pe lângă judecătorii, a căror conducere se asigură în mod perpetuu prin
delegare, dubla subordonare a organelor de poliŃie.
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